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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

احلؿد هلل كحؿده وكستعلم، وكستغػره، وكممـ سمف، وكتقيمؾ قمؾقف 

ومال مضؾ . هیداهللوكعقذ سموهلل مـ ذور أن ومسـو، ومـ ؾمقئوت أقمامًمـو، مـ 

ًمف، ومـ یضؾؾف ومال هودی ًمف، أؿمفد أن ٓ إٓ اهلل وطمده ٓ ذیؽ ًمف، 

وأؿمفد أن ؾمقدكو حمؿدا قمبده ورؾمقًمف، أرؾمؾف سموهلدی ودیـ احلؼ، وأؿمفد 

 أن ظمػم اهلدی هداه، وهق اهلودی إًمٰی مقٓه، واهلدی هداه، ًمقس ٕطمد

ًمقف ومی اًمقضمقد واًمبؼوء، ـمریؼ همػمه وٓ ؾمبى ؾمقاه، واخلؾؼ سمحوضمي إ

واًمتدرج ومی مدارج آرشمؼوء، وآكدراج ومی أهؾ اًمصػوء، وآكخراط ومی 

 .ؾمؾؽ أهؾ اًمقصقل واًمثبوت قمؾی اًمرصاط، وموًمؽؾ قمدم ًمقٓه

یورب صؾ وؾمؾؿ دائام قمؾی ؾمقدكو حمؿد كبی اًمرمحي واًمـعؿي  

 .اًمدیـطمسون إًمی یقم سمناعمفداة، وقمؾی آًمف وصحبف أمجعلم، ومـ شمبعفؿ 

 :وسمعد 

اشمضح ًمـو مـ اًمـظر ومی »ومؼد اـمؾعً قمؾی هذه اًمػتقو اًمـوىمصي اًمؼوئؾي 

سملن اًمدیـ ٓ حیتوج إًمی أطمد .... هذه اًمـصقص اًمؼطعقي اًمقاضحي أن اًمؼقل

طمتی إًمی اًمرؾمقل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ىمقل صحقح صموسمً ومی 

قو كوىمصي يمام أؾمؾػـو مل وإذ ىمد وصؾً إًمقـو هذه اًمػت. اًمخ ش...اًمؽتوب واًمسـي
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یتلّت ًمـو اًمـظر ومقام ىمدم حمرر هذه اًمػتقو مـ كصقص اًمؽتوب واًمسـي اًمتی مـ 

 .أضمؾفو اّدقمی هذا اًمّدقمی أكف ىمد اشمضح ًمف مو زقمؿف مـ اعمدقمی

ووددت ًمق وىمػً قمؾی اًمػتقو سمتاممفو، وكظرت ومقام أسمدٰی مـ  

 .اًمـصقص، وأضمبً قمام سمـی قمؾقفو سموخلصقص

ف ٓ یؿـعـی كؼصوهنو مـ اًمرد قمؾی هذا اعمدقمی، ومفو أكو ذا أرّد قمؾی أك 

 .قمغم سمؼقي يمالمف، وآظمذ ومی شمزیقػ مرامف

 .وسموهلل اؾمتعلم هق طمسبی و كعؿ اعمعلم 

 أظمؽم رضو ظمون اًمؼودرى إزهرى

 

 

 

 

 

 

 

 طـوان ما وصل إلقـا من الػتوى
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شمعوًمی قمؾقف  اًمدیـ ٓحیتوج إًمی أطمد طمتی إًمی اًمرؾمقل صؾی اهلل»: ىمقًمف

 شوؾمؾؿ ىمقل صحقح صموسمً ومی اًمؽتوب واًمسـي

هذه دقمقاى مو قمؾقفو سمّقـي وٓهك مؼمهـي، وزقمؿف أكف ىمقل : أىمقل

صحقح صموسمً دقمقٰی سموًمؾسون، سمؾ هق حمض اًمبفتون، وهدم ٕؾموس اًمدیـ، 

ملم، وىمطع وؾمقء أدب مع أصؾ اإلیامن واًمدیـ، ؾمقدكو حمؿد اًمصودق إ

 .  ًمؾقؾمقؾي، ومـ أضمؾفو

اطمتول هذا اًمؼوئؾ، واختذ اًمدیـ طمقؾي، ومو دری اعمسؽلم أكف ًمقٓ 

كبقـو حمؿد صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ عمو وضمد اإلیامن وٓاًمدیـ، هذا اًمؼوئؾ 

یشعر أكف یؽػی اعمرءَا أن یؼقل ٓ إًمف إٓ اهلل، وُُیَقؾ إًمقف أكف ُیسؾِؿ وَیَسَؾؿ، 

طمتی إمم مل یضؿ إًمی يمؾؿي ٓ ! ـ اًمسالمي؟وأّكی یؽػك ًمؾؿرء اإلؾمالم وأی

 .إًمف إٓاهلل حمؿدًا رؾمقل اهلل ، ومإذا ىموهلو وموز سموإلؾمالم وطموز اًمسالم

ومال إًمف إٓ اهلل حمؿد رؾمقل اهلل يمؾؿتون مؼؽمكون ٓیػؽمىمون، وحمؿد  

ظمرٰی إًمی ومی اإلیامن، ومام مل شمضّؿ هذه إ -أَی دظمؾ-رؾمقل اهلل، ًمف دظمؾ 

مم مل یصّح إىمرار اعمرء سموًمتقطمقد، ومل یعّد اعمرء مممـو سموعمؾؽ اعمجقد، شمؾؽ إو

 -يمام شمؼرر ومی أصقل اًمدیـ -واإلیامن دیـ سمؾ روح اًمدیـ وىمقامف، وهق 

سموجلـون وإىمرار سموًمؾسون، ومال سمد أن یطووع اًمؾسون اجلـون، وسمف یعّد : شمصدیؼ

مل یطووع اًمؼؾى اًمؾسون مل  اعمرء متؽؾام سمؽؾؿي اًمتؼقٰی ویؽقن مـ أهؾفو، وإن
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، وهق اً شمك ًمف اإلذقمون ًمتؽذیى اًمبوـمـ اًمظوهرلیصّح إىمرار اإلكسون، ومل یت

 .اًمذی جیؾى قمؾی اعمرء ؾمقء اًمسػمة رم إول واحلرمون ومی أظمر

َوِمَن ﴿: وًمذًمؽ كری اًمؼرآن یؼقل ومی أمثول همٓءاعمممـلم سموًمؾسون 

ََ الـَّاِس َمْن َيُؼوُل آَمـَّا بِاَّللَِّ ِ ﴾ َوبِاْلَقْوِم اخْآِخِر َوَما ُمْم بُِؿْمِمـ
ویؼقل اعمؾؽ .(1)

إَِذا َجاَءَك ادُْـَافُِؼوَن ﴿احلؼ اعمبلم ومی مقضع آظمر ومی أمثول همٓء اًمشلكلم 

َك َلَرُسوُل اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْعَؾُم إِكََّك لََرُسوُلُه َواَّللَُّ َيْشَفُد إِنَّ ادُْ  ََ َقاُلوا َكْشَفُد إِكَّ ـَافِِؼ

 ﴾َلَؽاذُِبونَ 
(2).  

طمقون عمو ذا اؾمتحؼ همٓء هؾ شملمؾ يموشمى هذه اًمػتقو ومی طملم مـ إ

ٓ إًمف إٓ اهلل  اعمـوومؼقن هذا اًمذّم؟ وعمو ذا طمرمقا مـ اإلیامن مع ؿمفود هتؿ سملكف

مو -وطمده ٓ ذیؽ ًمف وأن حمؿدا قمبده ورؾمقًمف؟ وهؾ اؾمتحؼقا 

هنؿ اؾمتغـقا قمـ مـ اإلیامن إٓ ٕ -مو طمرمقا-وطُمِرمقا مـ اًمذّم  -اؾمتحؼقا

وروح اًمؽقن، ويمقون اإلیامن، ؾمقدكو حمؿد طمبقى اًمرمحـ ! يمقان؟ؾمقد إ

قمؾقف أومضؾ اًمصالة وأيمرم اًمسالم و آًمف وصحبف اًمؽرام، وطمسبقا أهنؿ ٓ 

طموضمي هبؿ إًمقف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وأن اًمدیـ ٓحیتوضمف صؾی اهلل 

عوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، ومع ذًمؽ أفمفروا ًمف ظمالف مو أضؿروه، ومَخَؾْقا مـ شم

                                                        

 [8: اًمبؼرة ] . (1)

 [1: اعمـوومؼقن ] . (2)
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اإلظمالص، واكطقواقمؾی ظموًمص اًمـػوق، ومسؾبفؿ اهلل اؾمؿ اإلیامن سمعد مو 

 !أضمریً قمؾقفؿ أطمؽوم اإلؾمالم مّدة مـ اًمزمون؟

 : ويمون اًمـوس إذ ذاك صَمالَث مجوقموت 

 . كوس سموًمؽػر جموهرون

 . وكوس مممـقن خمؾصقن

 .مـوومؼقن سموإلیامن یتظوهرونوكوس 

وومی هذا اًمزمـ مل یـعدم اعمـوومؼقن، سمؾ هؿ مقضمقدون، وإن طمرمقا  

: وًمقن مـ إـمالق اؾمؿ اعمممـلم قمؾقفؿ مّدة مـ اًمزمـ، وٓ یؼولإمو طمرم 

 وإن ىمقؾ ًمف مسؾؿ  -ومی قمرف اًمنمع-مرشمد : طمدهؿ مـوومؼ، سمؾ یؼول ًمفٕ

ه سمؽؾؿي اإلؾمالم (1) ِ  ًمَتسؽمر

 ؾ اًمـوِس سمحؼقؼي طموًمفوضمف(2)

ن ضمفؾي ليمام هق ؿم-أو همػؾتفؿ وقمدم مبوٓهتؿ سمام یؼقًمقن ( 3)

۔اًمعقام
(1)

 .أطمزاٌب صمالصمي -أیضو-؛وموًمـوس أن  

 يموومر ساح 

                                                        

یرى اًمشقخ أكف مل یطؾؼ قمغم اعمخوًمػلم مـ اعمحَدصملم يمؾؿي اًمـػوق أو اًمردة أـمؾؼ  . (1)

قمؾقفؿ وصػ اإلؾمالم ٓمقر صمالصمي ، شمستؽمهؿ سموإلؾمالم وضمفؾ اًمـوس سمحؼقؼي 

 (ومتلمؾ)أمرهؿ أو همػؾي اًمـوس قمـ ؾمؾقيمفؿ وقمدم مبوٓهتؿ سملىمقاهلؿ 
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 ومممـ خمؾص

 ومرشمد جموهر سموإلؾمالم

 .و مرّصقمؾی ؿمؼوق اعمسؾؿلم واًمـػوق واإلكؽور ًمرضوریوت اًمدیـ 

وىمد ضمرت ؾمـي رب اًمعوعملم أكف ُیؾحؼ أظمریـ سموٕوًملم إذا طمذوا  

طمذوهؿ وؾموروا كػس اعمسػم؛ ومالضمرم أن یتّحد همٓء وهمٓء رم اعمصػم؛ 

 ﴿ومفق اًمؼوئؾ ضمؾ وقمال ومی حمؽؿ يمتوسمف        

                    ﴾(1) 

وهو أكتؿ أوٓء رسشمؿ مسػم أوًمئؽ اعمـوومؼلم، وىمؾتؿ ومی كبّقؽؿ يمام 

 ىمول أوًمئؽ مـ 

﴿ََل َتْعتَِذُروا َقْد َكَػْرُتْم اًمؼقل اعمفلم، ومؼول ًمؽؿ اًمؼرآن مو ىمول هلؿ 

  َبْعَد إِيََمكُِؽْم﴾
(2)

وحیؼ قمؾقؽؿ مو طمؼ قمؾی أوًمئؽ إوًملم ىمقًمف ضمؾ مـ  

ََ َلَؽاذُِبونَ  ﴿ىموئؾ ﴾إِنَّ ادُْـَافِِؼ
(3)

 -أًمػ مّرة -سمشفودشمؽؿ وًمق ىمؾتؿل؛ ومال ُیعب

أًمسـتؽؿ شمضوهك أًمسـتفؿ، وأومئَدشمؽؿ  ؛ ٕنشٓ إًمف إٓ اهلل حمؿد رؾمقل اهلل»

 !شمؽقكقا مممـلم، ًمؽؿ أن شمشويمؾ أومئدهِتؿ، سمعضفو ُیؽذب سمعضو، وملكك

                                                        

 [18: اعمرؾمالت ]  . (1)

 [66: اًمتقسمي ] . (2)

 [1: ـوومؼقن اعم] . (3)
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أو أن شُمَعّدوا مـ أهؾ اًمدیـ وىمد ىمطعتؿ وصؾتؽؿ سموحلبؾ اعمتلم  

واًمعروة اًمقصمؼی أٓ وهق ؾمقدكو حمؿد رؾمقل اهلل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف 

 !۔وؾمؾؿ

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف ؿف ؾمإأمو » :ىمول صوطمى دٓئؾ اخلػمات

شقُمروة ُوصْمؼی»وؾمؾؿ 
(1)

  

                                                        

ىمول صوطمى مطوًمع اعمرسات وهق ومی اًمـسخ اعمعتؿدة سموًمتـؽػم، ووىمع ومی  . (1)

سمعضفو سموًمتعریػ، وومی سمعضفو سمتعریػ اًمصػي سمأل وإضوومي اعمقصقف إًمقفو، ومحؽی 

َفَؼِد اْسَتْؿَسَك ﴿اًمشقخ أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿی قمـ سمعضفؿ  ومی شمػسػم ىمقًمف شمعوًمی 

أكف حمؿد صؾی اهلل  شمعوًمی قمؾقف  وؾمؾؿ، واًمعروة ومی [ 256: اًمبؼرة ] ﴾ىبِاْلُعْرَوةِ اْلُوْثؼَ 

هق مقضع وؿمد اًمقد مـ اًمشیء، ومـف  قمروة اًمغرارة وقمروة اًمؽقز وهمػم : صؾإ

ذًمؽ ًمؾؿقضع اعمتؿقز مـف  اعمعد ًمإلمسوك وإظمذ سمف، ویؼول ًمف اعمؼَبض، وىمول اهلروی 

ویؼول  ۔ًمؽؾ مویعتصؿ سمف ویؾجل إًمقف اكتفك اًمعروة مـ اًمـبوت رضسمً مثال: ومی اًمغریبلم

رض يمو ًمشقح وهمػمه مـ مجقع اًمشجر اعمستلصؾ ومی إرض عمو ًمف أصؾ صموسمً ومی إ

قمروة، ومنذا يموكً اًمسـي ىمؾقؾي اعمطر واًمبؼقل رقمتف اعموؿمقي ومعوؿمً سمف؛ ويمثػما مو شمستعور 

ومؼ حمؾ اإلمسوك اًمعروة عمو هق طمؼقؼ أن یستؿسؽ سمف طمسقو يمون أومعـقیو، ٕن مـ وا

يمون ظمؾقؼو سمحصقل اعمراد واًمػقز سموًمُبغقي؛ ومإن يمون ىمصده آقمتصوم طمصؾً ًمف 

اًمعصؿي، ويمثػما موشمستعور اًمعروة هلذا اعمعـی، وإن يمون ىمصده آرشمػوع إًمی حمؾ مرشمػع 

طمصؾ ًمف، وهمػم ذًمؽ مـ اعمؼوصد اعمـوؾمبي، وهك هـو اؾمتعورة سمجومع طمصقل 

وحمبتف قمؾی اًمعصؿي ومی  واشمبوقمف عوًمی قمؾقف  وؾمؾؿ سموإلیامن سمفاعمستؿسؽ سمف صؾی اهلل  شم
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أوضمفو حتً  -اًمصورم اعمسؾقل-ذيمر ومی هذا وىمد رأیً اسمـ شمقؿقي 

َل قَمَؾْقِفْؿ ؾُمقَرٌة شُمـَبُِّئُفْؿ سماَِم ذِم : ىمقًمف شمعوًمی ﴿حَیَْذُر اعمُْـَوومُِؼقَن َأْن شُمـَزَّ

(ضمزء آیي[ )64: اًمتقسمي ]﴾ىُمُؾقهِبِؿْ 
 
 

(1)
  

ىمول وهق یرسد اًمدٓئؾ قمؾی مو أؾمؾػ مـ طمؽؿ اًمسوّب واعمتـؼص 

ؿ ومضی یـؼؾ مو أمجعً قمؾقف يمؾؿي اًمأئؿي إًمی ًمف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾ

أمجع اًمعؾامء قمؾی أن ؿموشمؿ اًمـبی صؾی : وىمول حمؿد سمـ ؾمحـقن»:...أن ىمول

اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ واعمتـؼص ًمف يموومر، واًمققمقد ضموء قمؾقف سمعذاب اهلل ًمف، 

شيمػر سمفئؿي اًمؼتؾ ومـ ؿمؽ ومی يمػره وقمذاقمـد إؿف وطمؽ
(2). 

                                                                                                                                  

وأظمرة وآرشمػوع إًمی قمؾقلم، وهذا شمعؾؼ ظموص وإٓ وموًمعومل يمؾف متعؾؼ سمف . اًمدكقو

صؾی اهلل  شمعوًمی قمؾقف  وؾمؾؿ ومی اإل جیود واإلمداد وٓؿمیء إٓوهقسمف مـقط، واًمقصمؼی 

ص ] ۔د، وهك هـو شمرؿمقح ًمالؾمتعورةصؾى واؿمت: وُمْعؾی مـ وصمؼ اًمشیء سموًمضؿ وصموىمي

 [مصطػی اًمبوسمی سمؿرص:مطبققمي ۹۹۰، ۹۰۱

ن اسمـ نٓسملس سملن أورده إًمزامو ًمؾقهوسمقي واًمطوئػي اعمتشعبي مـفؿ اًمدیق سمـدیي، وم . (1)

شمقؿقي مقًّمد ومؽرهتؿ، وىمدوهتؿ، ورئقسفؿ، وطمومؾ رأیتفؿ ومی مـع اًمتقؾمؾ 

 ۔وهمػمه

 (4صـ)اًمصورم اعمسؾقل قمغم ؿموشمؿ اًمرؾمقل  رم اسمـ شمقؿقي . (2)
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 01 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

َل َطَؾْقِفْم ُسوَرٌة ُتـَبُِّئُفْم بََِم ﴿ىمقًمف ؾمبحوكف ََيَْذُر ادُْـَافُِؼوَن َأْن ُتـَزَّ

َذُرونَ  ﴾ِْم ُقُؾوِِبِْم ُقِل اْسَتْفِزُئوا إِنَّ اَّللََّ ُّمِْرٌج َما ََتْ
(1)

َوَلئِن َسَلْلَتُفْم ﴿ 

ََم كـَّا َكُخوُض َوَكْؾَعُب ُقْل أَبِاَّلل َوآَياتِِه َوَرُس  ولِِه كـتُْم َلَقُؼوُلنَّ إِكَّ

﴾َتْسَتْفِزُئونَ 
(2)

ْعُف َطن ﴿  َلَ َتْعَتِذُروْا َقْد كَػْرُتم َبْعَد إِْيََمكِؽْم إِن كَّ

 َ َْ ُْم كاُكوْا ُُمِْرِم ْب َصآئَِػًة بَِلَّنَّ ـؽْم ُكَعذِّ ﴾َصآئَِػٍة مِّ
(3)

وهذا كص ومی أن 

 .وسمرؾمقًمف يمػر، وموًمسّى اعمؼصقد سمطریؼ إوممشمف سموهلل وسمآیو تفزاءآؾم

وىمد دًمً هذه أیي قمؾی أن يمؾ مـ شمـؼص رؾمقل اهلل صؾی  

 .ومؼد يمػر -ضموّدا أوهوزٓ-اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ 

مـفؿ اسمـ قمؿر و حمؿد  .وىمد روی قمـ رضمول مـ أهؾ اًمعؾؿ

دظمؾ طمدیٌ سمعضفؿ ومی سمعض، أكف  ۔سمـ يمعى وزید سمـ أؾمؾؿ وىمتودة

مورأیً مثؾ ىمّرائـو همٓء : ىمول رضمؾ مـ اعمـوومؼلم ومی همزوة شمبقك

یعـی رؾمقل -أرقمى سمطقكو وٓ أيمذب أًمسـو، وٓ أضمبـ قمـد اًمؾؼوء، 

، ومؼول ًمف قمقف سمـ -اًمؼراءسمف اهلل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ وأصحو

 صؾی اهلل شمعوًمی ظمؼمّن رؾمقل اهللٕيمذسمً وًمؽـؽ مـوومؼ، : موًمؽ 

                                                        

 [64: اًمتقسمي ]  . (1)

 [65: اًمتقسمي ]  . (2)

 [66: اًمتقسمي ]  . (3)
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 02 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

قمؾقف وؾمؾؿ، ومذهى قمقف إًمی رؾمقل اهلل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ 

، ومجوء ذًمؽ اًمرضمؾ إًمی رؾمقل اهلل ؼفًمقخؼمه، ومقضمد اًمؼرآن ىمد ؾمب

یورؾمقل : ، ومؼول تفصؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ وىمد ارحتؾ وريمى كوىم

ىمول  ،قمـوَء اًمطریؼ سمفاهلل إكام يمـو كؾعى وكتحدث طمدیٌ اًمريمى كؼطع 

كوىمي رؾمقل اهلل صؾی اهلل (1)كی أكظر إًمقف متعؾؼو سمـسعيليم: اسمـ قمؿر

إكام : رضمؾقف وهق یؼقل(2)شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وأن احلجورة ًمتـؽى

يمـو كخقض وكؾعى، ومقؼقل ًمف رؾمقل اهلل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ 

 ﴾ىُمْؾ َأسمِوهللَِّ َوآَیوشمِِف َوَرؾُمقًمِِف يُمـُْتْؿ شَمْستَْفِزُئقنَ ﴿
(3)

مویؾتػً إًمقف،  

 ۔وٓیزیده قمؾقف 

حیدصمـو حمؿد أن كوىمي : ىمول رضمؾ مـ اعمـوومؼلم: وىمول جموهد

كزل اهلل قمزوضمؾ هذه وملمو اًمغقى، یف ومالن سمقادی يمذا ويمذا، ومو یدر

: اًمعؾامء قمؾی ذًمؽسمف اًمدًمقؾ اخلومس ممو اؾمتدل )إًمی أن ىمول.... ۔أیي

  ﴿:ىمقًمف ؾمبحوكف وشمعوًمی       

                                                        

احلؼوئى  سمفؾمػم قمریض ـمقیؾ شمشد : اًمـسعي اًمؼطعي مـ اًمـسع، واًمـسع». (1)

 شأواًمرطمول أو كحقهو

ًْ احلجورة رضم: ومی اًمعجؿ اًمقؾمقط» .         (2)  شتفووأدم تفوًمثؿ: َكُؽًبوشَمـُْؽُى ؾف َكَؽَب

 [65: اًمتقسمي ] . (3)
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 03 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

                

              

             ﴾ 
(1)

 
 

 :ودًٓمتفو مـ وضمقه

، ومؿـ آذاه ومؼد آذی اهلل تفسمطوقم تفذاه يمام ىمرن ـموقملأكف ىمرن أذاه سم: طمدهوأ

شمعوًمی، وىمد ضموء ذًمؽ مـصقصو قمـف، ومـ آذی اهلل ومفق يموومر طمالل 

اًمّدم، یبلم ذًمؽ أن اهلل شمعوًمی ضمعؾ حمبي اهلل ورؾمقًمف وإرضوء اهلل 

 .ورؾمقًمف وـموقمي اهلل ورؾمقًمف ؿمقئو واطمدا

ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبـَاُؤُكْم َوإِْخَواُكُؽْم َوَأْزَواُجُؽْم ﴿: شمعوًمی ومؼول 

َشْوَن َكَساَدَما َوَمَساكُِن  اَرٌة ََتْ ْفُتُؿوَما َوِِتَ َوَطِشَرُتُؽْم َوَأْمَواٌل اْقََتَ

 ﴾َتْرَضْوََّنَا أََحبَّ إَِلقُْؽْم ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِهِ 
 (2)

َأصِقُعوا ﴿: ، وىمول شمعوًمی

ُسوَل  ﴾اَّللََّ َوالرَّ
(3)

َواَّللَُّ َوَرُسوُلُه ﴿: ومی مقاضع متعددة، وىمول شمعوًمی 

                                                        

 [58: إطمزاب ]  . (1)

 [24: التوبة ] . (2)

 [32: آل طؿران ] . (3)

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


 

 
 

 04 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

﴾َأَحقُّ َأْن ُيْرُضوهُ 
(1)

إِنَّ الَِّذيَن ﴿:ومقطمداًمضؿػم، وىمول أیضو 

ََم ُيَبايُِعوَن اَّللََّ  ﴾ُيَبايُِعوَكَك إِكَّ
(2)

َيْسَلُلوَكَك َطِن اْْلَْكَػاِل ﴿: وىمول أیضو 

ُسولِ ُقِل اْْلَ   ﴾ْكَػاُل َّللَِِّ َوالرَّ
(3)

  

وضمعؾ ؿمؼوق اهلل ورؾمقًمف وحمودة اهلل ورؾمقًمف وأذی اهلل 

وا ﴿: ورؾمقًمف ومعصقي اهلل ورؾمقًمف ؿمقئو واطمدا، ومؼول ُْم َشاقُّ َذلَِك بَِلَّنَّ

  ﴾اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاقِِق اَّللََّ َوَرُسوَلهُ 
(4)

ـَ حُیَودرو: وىمول ِذی َن ﴿إِنَّ اًمَّ

اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف﴾ 
(5)

ادِدِ اَّللََّ ﴿: وىمول شمعوًمی ُه َمْن َُيَ ْ َيْعَؾُؿوا َأكَّ ََل
أَ

﴾َوَرُسوَلهُ 
(6)

 ﴾َوَمْن َيْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلهُ ﴿ :وىمول[ ۶۳:اًمتقسمي] 
(7)

 

(7)
 

                                                        

 [62: التوبة ] . (1)

 [10: الػتح ] . (2)

 [1: إكػول ] . (3)

 [13: األكػال ] . (4)

 [5: ادجادلة ] . (5)

 [63: التوبة ] . (6)

 [14: الـساء ].  (7)
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 05 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

وومی هذا وهمػمه سمقون ًمتالزم احلؼلم، وأن ضمفي طمرمي اهلل 

شمعوًمی ورؾمقًمف ضمفي واطمدة؛ ومؿـ آذی اًمرؾمقل ومؼد آذی اهلل، ومـ 

مي ٓ یصؾقن موسمقـفؿ وسملم رهبؿ إٓ إ أـموقمف ومؼد أـموع اهلل ؛ ٕن

طمد مـفؿ ـمریؼ همػمه وٓؾمبى ؾمقاه، وىمد سمقاؾمطي اًمرؾمقل، ًمقس ٕ

مره وهنقف وإظمبوره وسمقوكف، ومال جیقز أن یػرق أىمومف اهلل مؼوم كػسف ومی أ

۔شمقرسملم اهلل ورؾمقًمف ومی ؿمیء مـ هذه إ
(1)

  

مؾ ومقام أصمركو قمـ اسمـ شمقؿقي أن آؾمتخػوف سموًمعؾامء يمػر، لُٓیػی قمؾی اعمت

اًمدیـ ٓحیتوج إًمی أطمد طمتی إًمی اًمرؾمقل صؾی اهلل : وىمقل اًمؼوئؾ

آؾمتخػوف سموًمعؾامءشمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، فموهر ومی 
 (2)

، وشمعّدی 

اًمؼوئؾ إًمی طمرضة اًمرؾموًمي قمؾی صوطمبفو اًمتحقي سموٓؾمتخػوف سمحؼف 

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وإكف جموهرة سموخلروج قمـ ـموقمي اًمعؾامء 

 ؛وإیذان ًمالؾمتؼالل ؛وـموقمي اًمرؾمقل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

                                                        

 41إًمی  ۱۹سمترصف  ص ] "قمغم ؿموشمؿ اًمرؾمقل اًمصورم اعمسؾقل"أكظر . (1)

 [كنم اًمسـي مؾتون سمويمستون قمي،،مطبق

 (.الشقخ استـتج من الػتوى أن فقام استخاف بالعؾامء وهذا صحقح). (2)
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ومـو سمذة ًمؾتقؾمؾ
 (1)

ن اًمدیـ سملصمؿ اًمؼقل  ، ومـع ًمؾؿتوسمعي وآىمتداء،

ٓ حیتوج إًمی أطمد طمتی إًمی اًمرؾمقل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ 

رسهؿ مـ إكؽورهؿلشمرصیح سمام یؾزم اًمقهوسمقي واًمدیقسمـدیي سم
 (2)

قمؾؿ  

ٕن إكؽورهؿ ًمعؾؿف صؾی  ؛اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سموًمغقى

رآن وإكؽور اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سموًمغقِى ٓ یعـی إٓ شمؽذیى اًمؼ

اًمـبقة
 (3)

ن اًمـبقة هك آـمالع قمؾی اًمغقى، وإذ ىمد كػقا قمؾؿ ن، وم

اًمغقى وأكؽروا اًمـبقة ومػقام حیتوضمقن إًمی اًمرؾمقل صؾی اهلل شمعوًمی 

قمؾقف وؾمؾؿ؟ واًمدیقسمـدیي شمعّدوا أصؾفؿ اًمقهوسمقي وأسمعدوا ومی هذا 

وسموًمغقا طمتی ؾمّقوا قمؾؿف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سمعؾؿ 

قمؿرو ويمؾ صبی وجمـقن سمؾ وسمجؿقع احلققاكوت واًمبفوئؿ، زیدو

وأصمبتقا عمؾؽ اعمقت واًمشقطون وؾمعي ومی اًمعؾؿ سموًمـص اًمؼطعی قمؾی 

                                                        

وهذا إن كان طؾقفم الؼوم إال أكه غري ضاهر ىف )، ( إن فقفا إكؽار لؾتوسل). (1)

  (.كالمفم

 (وهذا إن كان طؾقه الؼوم إال أن غري ضاهر من الػتوى)لعؾم الـبى  إكؽار هم. (2)

وهذا أيضا غري ضاهر من )يرى الشقخ أهنم قالوا بتؽذيب الؼرآن وإكؽار الـبوة . (3)

 (.الػتوى
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 07 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

زقمؿفؿ، وكػقا قمـ اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ اًمعؾؿ سموًمغقى 

.مطؾؼو، وطمسبقا إصمبوشمف ًمف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ذيمو
 (1)

  

مجقعو مو أورده إمومفؿ اسمـ ومحسى اًمقهوسمقي واًمدیقسمـدیي 

سمف  شمقؿقي هفـو مـ وضمقه، وًمقتػفؿ يمؾ مـ همٓء وهمٓء مو طمؽؿ

ؿ راضقن سمام ىمضی قمؾقفؿ؟ أومػمضقن هُ  قمؾقفؿ إمو مفؿ، وًمقجقبقا أ

يموومریـ أم یتـصؾقن قمـف ویعّدوكف مـ اعمنميملم؟  ؿفن یؽقكقا سمحؽسمل

وإكام أوردت ومی هذا اعمؼوم كؼال قمـ اسمـ شمقؿقي إًمزامو هلمٓء، ومو سمی 

                                                        

الرباهع ''كبقتفوي تؾؿقذ ادولوي رشقد أمحد الگـگوهي يف األهذا خؾقل أمحد ] . (1)

هذه السعة يف العؾم ثبتت لؾشقطان و مؾک ادوت أن : زاطام ما كصه  ''الؼاصعة

وسؾم  طؾقه بالـص وأي كص قطعي يف سعة طؾم رسول اهلل صؾی اهلل تعالی

حتی ترد به الـصوص مجقعا وزطم قبل هذه العبارة أن إثبات السعة يف العؾم 

وسؾم إن مل يؽن رشكا فلي كصقب فقه من  طؾقه لرسول اهلل صؾی اهلل تعالی

إن : بام كصه "حػظ اإليامن"وهذا ادولوي أرشفعظ التاكوي تبجح يف اإليامن، 

بعؾم ادغقبات ( وسؾم طؾقه صؾی اهلل تعالی)صح احلؽم طؾی ذات الـبي ادؼدسة 

كام يؼول به زيد فادسئول طـه أكه ماذا أراد هبذا، أبعض الغقوب أم كؾفا؟ فإن 

أراد البعض فلي خصوصقة فقه حلرضة الرسالة؟ فإن مثل هذا العؾم بالغقب 

. حاصل لزيد و طؿرو بل لؽل صبي و جمـون بل جلؿقع احلقواكات والبفائم

 [زهری غػرلهلألاحلق ادبع ]

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


 

 
 

 08 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

 سمفؿمیء مـ اًمريمقن إًمی هذا اعمػتقن اعمتـوىمض ًمف اًمؽؾؿ واعمتشتً 

كی أظمشی أن یعؾؼ سمؼؾبی مو ومنوٓ حتدصمـی كػسی سموعمقؾ إًمقف،  .اًمظـقن

ظمذ مو "ن لظمذ مـف سمًمألتقن وٓ أؿمػم قمؾی أطمد شمسقیغو مـ اًمػ سمفأصو

يمر سمام یمصمر قمـ ظمػم مـ یؼتػی ًمف "صػو ودع مويمدر صمر مـ إ، وًمی مدَّ

شإياكم وإيامم َل يضؾوكؽم وَل يػتـوكؽم »ظمؼم 
(1)

وًمؽـی آصمر قمـف  

مو آصمر إًمزامو هلمٓء اًمذیـ هؿ قمؾی آصمورهؿ مؼتدون، وًمقؽـ اعمرء قمؾی 

ظمذ إٓ قمـ اعمعتؿدیـ یلظمذ، ومال إـف، وًمقتثبً ومی طمذر ومی أمر دی

صمبوت واعمممتـلم اًمثؼوت، وًمقتذيمر مو ىموًمف اًمػؼفوء ومی أذان اًمؽوومر اإل

ضمزم اعمصـػ سمعدم صحي أذان جمـقن »واًمػوؾمؼ، ىمول ومی اًمدر اعمختور 

ويموومر ووموؾمؼ ًمعدم ىمبقل ىمقًمف ومی : ومعتقه وصبی ٓیعؼؾ ، ىمؾً

شاًمدیوكوت
(2)

 .(3)﴾إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِـََبنٍ َفَتَبقَّـُوا﴿ ؼقل رسمـووًمقّديمر سم 

وأقمقد إًمی يموشمى هذه اًمػتقو و أىمقل ًمف أكً سمـػسؽ اقمؽمومً 

ًمؽـف مع ذًمؽ ٓ »: طمقٌ ىمؾً ن ىموئؾ هذه اعمؼوًمي أؾموء اًمتعبػم،سمل

                                                        

باب الـفى طن الرواية طن الضعػاء واالحتقاط ىف أخرجه ادسؾم ىف صحقحه،  . (1)

 (9/  1) 16 /، الرقمحتؿؾفا

 [1/1393سموب إذان] . (2)

  (3)  .ضمزء آیي[ 6: احلجرات ]
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ُیؾققمـ ؾمقء شمعبػم ٓ یؾقؼ مع طمرضة اًمرؾمقل إيمرم صؾی اهلل 

أٓ ُیعّد ؾمقء اًمتعبػم سمام  شومؾقستغػر اًمؼوئؾ قمؾی هذاشمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، 

صؾی اهلل تف ٓ یؾقؼ سمحرضة اًمرؾموًمي قمؾی صوطمبفو اًمتحقي اكتفويمو حلرم

كف قمؾقف اًمصالة واًمسالم، وإیذا ء لشمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، و شمـؼصو مـ ؿم

صؾی اهلل شمعوًمی  تفًمف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ؟ أًمقس اكتفوك طمرم

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف  ئفوإیذا ،؟وك طمرمي اهلل شمعوًمیقمؾقف وؾمؾؿ اكتف

 وؾمؾؿ إیذاء هلل شمعوًمی؟

ضمؾ، يمؾ ذًمؽ سمسقء اًمتعبػم طمصؾ، ومام سموًمؽ شمعؽمف سمسقء أ

و شمؼمره أی شمؼمیر؟ أًمقس هذا مـو ىمضي ًمـػسؽ  حفاًمتعبػم وشمصح

إمم آ ظمرمو كؼؾـوه قمـف  هام أؾمؾػـوسمسمـػسؽ ومی يمؾامت ىمالئؾ؟ واذيمر

ـَ  :اسمـ شمقؿقي وهق ىمقًمف حتً ىمقًمف شمعوًٰمی مـ ىمدوشمؽىمریبو ِذی ﴿إِنَّ اًمَّ

  (1)ُیْمُذوَن اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف﴾ 

مي ًمقصؾفؿ مو إممو یـودی سموطمتقوج  تفمؼوًم سمفواكظر ومقام ظمتؿ 

سمقـفؿ وسملم اهلل شمعوًمی إًمی اًمرؾمقل صؾی اهلل شمعوًٰمی قمؾقف وؾمؾؿ،يمقػ 

شمقؿقي سموًمنمك،  ّسح سملهنوًمقاؾمطي اًمعظٰؿی،أن وموطمؽؿ قمؾی اسمـ

                                                        

 [57: األحزاب ] . (1)
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قمؾقؽؿ اسمـ شمقؿقي، سمف ؿ مو ىمضی كف ّسح سمام هق قمـديمؿ ذك، أوؾمؾِّ ٕ

ًَ واًمرزیي اًمرزیي"  "وموًمبالء اًمبالء وإن هقك

وومی هذه اًمػتقو مـوىمضي مـ ضمفي أظمری، سمقوهنو أكؽ یو كوىمؾ 

أو أن  بفع قمؾقف أو أن یعوشمطمد أن یشـِّٕوٓ جیقز »: اًمػتقی ىمد ىمؾً

 .اًمخ ش......إذا اؾمتغػر اهلل و شموب إًمقفعف یسیء اًمسؾقك م

و  تفومؼوًمتؽ هذه شمػقد أكف جیقز سمؾ جیى اًمتشـقع قمؾقف و معوشمب

 .سموإلؾموء ة مو مل یستغػر اهللتف معومؾ

وهو أكً ذا ىمد اقمؽمومً سمام أومفؿ مؼوًمؽ إن يمـً شمػفؿ، 

ىموئؾ هذه اعمؼوًمي ع ومل شمعوشمى وظموًمػً كػسؽ سمـػسؽ طمقٌ مل شمشـِّ

شمدری ٓيمـً  إٌ" ًمف وحتؿی ىموئؾف، اًمشـعو، سمؾ اكطؾؼً شمصحح

"ومتؾؽ مصقبي، وإن يمـً شمدری وموعمصقبي أقمظؿ
(1)

و یعطی يمالمؽ  

وموًمأمرٓ یؼترص قمؾی ؾمقء اًمتعبػم مع  ۔هـو أن هذه اعمؼوًمي سمـػسفو ؿمـقعي

عؾقؽ وإذ ىمد أومدت سمؽالمؽ أن اعمؼوًمي ؿمـقعي، وم.صحي اعمعـی سمـػسف

أن شمبلّم مو وضمف ؿمـوقمتفو؟ ويمقػ شمتأشمی صحتفو مع ؿمـوقمتفو؟ وعموذا 

أظمػقً وضمف اًمشـوقمي؟ وإذا يموكً اعمؼوًمي صحقحي قمـدك ؟ ومػقؿ 

                                                        

 هذالبقت من شعر معاوية الػزارى ضؿن قصقدة صويؾة مطؾعفا . (1)
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شمقضمى قمؾی اًمؼوئؾ أن یستغػر؟ ويمقػ دمعؾف ممو ٓ یؾقؼ سمحرضة 

 اًمرؾموًمي وأكً شمؼقل هق ىمقل صحقح صموسمً سموًمؽتوب واًمسـي؟

: ىمقل وسموهلل اًمتقومقؼلسمدأت واًمعقد أمحد، وم سمفقمد إًمی مو ٕو

ىمقام اإلیامن، ومالك اًمدیـ،  "ٓ إًمف إٓ اهلل حمؿد رؾمقل اهلل"يمؾؿي 

هنو قمظقؿ،وًمؾؿسؾؿ إًمقفو طموضمي ٓؾمتدامي اإلیامن ومی احلقوة، لوؿم

وًمؾـجوة مـ قمذاب اًمؼؼم قمـد اعمقت، وًمذًمؽ ورد أكف صؾی اهلل شمعوًمی 

شمويمؿ ٓ إًمف إٓ اهلل، وآىمتصور ومی احلدیٌ ًمؼـقا مق: قمؾقف وؾمؾؿ ىمول

ٓ یعـی آيمتػوء ومی اًمتؾؼلم سمال :ول أقمـی ٓ إًمف إٓ اهللقمؾی اجلزء إ

إًمف آ اهلل وأهنو شمؽػی وطمدهو، سمؾ آ يمتػوء سمذيمرهو قمؾی أهنو قَمَؾؿ 

مریـ اإلىمرار سموًمتقطمقد واًمرؾموًمي، اعمعفقد اىمؽماهنام إىمرارا عمجؿقع إ

ٓ إًمف "ذقموكو، واعمعفقد قمرومو يموعمنموط ًمػظو، وموعمعـی ًمؼـقا مقشمويمؿ وإ

ًمقستحرضوا قمـد اعمقت اإلیامن، ویػورىمقا  "إٓ اهلل حمؿد رؾمقل اهلل

 ؼفقمؾقف اًمدكقو، ویـجقا مـ اًمشقطون،وهذا جُیّؾی ًمؽ أن اًمدیـ ومی حتؼ

ؿ، وسمؼوء ه سمحوضمي إًمی اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف و آًمف وؾمؾ تفو صح

ّٓ سموًمتقؾمؾ لآطمتػوظ سموًمدیـ،وهق ٓ یت مفوأن اعمرء یؾز شمی وٓ یبؼی إ

سمؿـ ضموء سموًمدیـ صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف و آًمف وؾمؾؿ، واعمممـ ٓ 

مـ  "ٓ إًمف إٓ اهلل "یستغـی قمـف ومی أی طملم،وهق اعمُـجی عمـ ىمول 

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


 

 
 

 12 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

اؾمطي ، وأذقمـ أكف وسمفاًمعذاب اعمفلم،وهق اًمشػقع اعمردٰمی عمـ شمقؾمؾ 

ٓ إًمف  "قَمؼد اجلـون وضمقهرة قمؼد اإلیامن وروح اإلیؼون ، ومؿـ ىمول 

قمؾی هذا اعمراد صح ًمف آقمتؼود، وإیوه حتؿی  "إٓ اهلل حمؿد رؾمقل اهلل

يمؾؿي اًمشفودة قمـد اعمقت وومی اًمؼؼم، وقمـف دمیء دمودل یقم اًمتـود يمام 

وصحبف  قمـ ظمػم اًمعبود صؾی اهلل شمعوًٰمی قمؾقف و آًمف سمفصح احلدیٌ 

دقمقوء اًمذیـ یظـقن أهنؿ هؿ وؾمؾؿ، هذا وىمد أرٰی هم ٓء إ

اعمسؾؿقن، وأن مـ ظموًمػ اقمتؼودهؿ منميمقن، أراهؿ سمصالهتؿ 

یزهقن، وصالهتؿ ًمقسً إٓ يموجلسد سمال روح، ومؽماهؿ یصّؾقن 

سمی إٓ أن یمشمی هبو قمـ شمػفؿ لن اًمصالة شمنوًمؽـفؿ همػم مصّؾلم، وم

و اًمتقؾمؾ سمسقد اعمرؾمؾلم، واًمتؼمك وصحي اقمتؼود سموًمتعظقؿ 

سموًمصوحللم، أرأیً یو مـ یؿـع ىمراءة اًمػوحتي ًمؾؿقشمی قمـد اًمؼبقر، عموذا 

َُ ﴿أمر اًمعبد أن یؼقل اَك َكْسَتِع اَك َكْعُبُد َوإِيَّ وهق مـػرد ومی  (1)﴾إِيَّ

؟ وعموذا أًمزم "إیوك أقمبد وإیوك أؾمتعلم "؟ ومؾؿ مل یممر أن یؼقلمفمؼو

ضمؼم أن یؼر لهمػمه ومی إىمراره، وم عفشمی سمصقغي اجلؿع، وأن ینمك ملأن ی

ومی مجع مـ اعمسؾؿلم؟ یوكػوة اًمقؾمقؾي، هذه اًمقؾمقؾي ؾمّؾطً قمؾقؽؿ 

ی لوم واضطررشمؿ إًمقفو إن يمـتؿ ومومهلم، وإن يمـتؿ قمـ اًمػفؿ حمروملم،

                                                        

 ) 1) [4: الفاحتة ] 
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كصقى ومی اًمعبودة ًمؾؿجوكلم؟ هؾ یؿؽـؽؿ یو أسموة اًمقؾمقؾي، أن یؼقم 

وإیوك  إیوك أقمبد"مـؽؿ إًمی كظؿ اًمؼرآن ومقبّدًمف ویؼقل يمؾ ومرد 

كػسؽؿ مغػمیـ وقمـ اإلیامن ٓواهلل ًمقهمػّمشمؿ ًمؽـتؿ ٕ ۔"أؾمتعلم

واإلؾمالم متحّقًملم و قمؾی أكػسؽؿ سموًمؽػر ؿموهدیـ، وإن آمـتؿ أكف 

ًمقس ًمؽؿ اًمتبدیؾ،ومام ًمؽؿ شمؼترصون قمؾی اًمـظؿ وٓ شمممـقن سمؿعـی 

ؼمك واًمتقؾمؾ دًمقؾ أی دًمقؾ، ىمول ومی روح اًمتـزیؾ وهق قمؾی اًمت

 :اًمبقون

قمـ اسمـ قمبوس رضی اهلل شمعوًٰمی قمـفام أن ضمؼمیؾ قمؾقف اًمسالم »

أی  "إیوك كعبد"ىمؾ یو حمؿد، : ىمول ًمؾـبی صؾی اهلل شمعوًٰمی قمؾقف وؾمؾؿ

ويمذا ومی  "كعبد"إیوك كممؾ و كرضمق ٓ همػمك واًمضؿػم اعمستؽـ ومی 

احلػظي وطمورضی صالة اجلامقمي  مـ عفًمؾؼورٔی ومـ م "كستعلم"

ومی شمضوقمقػ قمبودهتؿ وظمؾط شمف أوًمف وًمسوئر اعمقطمدیـ أدرج قمبود

 (1) .سمحوضمتفؿ ًمعؾفو شمؼبؾ سمؼميمتفو ودموب وهلذا ذقمً اجلامقميتف طموضم

مرمـ رسّمؽؿ لواكظروا یوكػوة اًمقؾمقؾي، يمقػ طمرصشمؿ سم

رص اؾمتعوكتؽؿ سمرب اًمعوعملم،ومع ذًمؽ مل یؼبؾ إىمرار اًمـوس هبذا احل

                                                        

 ) 1) [۱۱۹حتت اآلیة  ۹۱۹۱] 
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ول سموًمثوكی شمی إٓ سموكضامم إلأمجعلم، واجلامقمي ٓ شمت سمفإٓ أن یؼروا 

واًمثوكی سموًمثوًمٌ واًمثوًمٌ سموًمراسمع وهؽذا،وهذا یؼتضی اؾمتعوكي اًمـوس 

هنؿ مضطّرون إًمی هذا اًمـقع مـ آؾمتعوكي، أسمعضفؿ سمبعض، و

مقرون هبو طمتی قمـد إىمرارهؿ سمحرص اؾمتعوكي اًمعبد ومی اعمعبقد، لوم

ؽذا أمقر اًمـوس ٓ شمتؿ، دیـ و دكقو وأوًٰمی و أظمری إٓ سمؿعووكي وه

سمعضفؿ سمعضو، ومؽقػ اجلؿع سملم هذا آقمتؼود سموحلرصوسملم اؾمتعوكي 

اًمـوس سمعضفؿ سمبعض، اجلؿع سملن اًمعبورة أومفؿً أن آؾمتعوكي 

احلؼقؼقي إكام هك سموهلل وأكف اعمعلم طمؼو، وأن إؿمورة أیي أومفؿً أن 

عوكي، سمؿعـی اًمتقؾمؾ إًمی معقكي اهلل ختتص سموًمعبد، وأن معقكي آؾمت

وأن قمقن اهلل ًمؾعبود ٓ حیرص إٓ سموًمقؾمقؾي،  .اًمعبد ًمؾعبد سمعطوء اهلل

ؾمبوب، وأٓت، واعُمعّدات يمؾفو وأن اًمـوس سمعضفؿ ًمبعض، وإ

وؾموئؾ مرشمبطي مؽمشمبي سمعضفو ومقق سمعض، وكبقـو حمؿد صؾی اهلل 

ومقق اًمؽؾ، ومـتفك اًمقؾموئؾ، واًمقاؾمطي اًمعظٰؿی،  شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

وهمویي اًمغویوت، و ؾمبى ًمؼبقل اًمعبودات، واًمعبودة ٓ سمد أن شمؼؽمن 

سمتعظقؿ اًمقؾمقؾي اًمعظٰؿی ؾمقدكو حمؿد صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، 

یامن ٓ یصح وإٓ ومال صحي ًمؾعبودة ومضال أن شمؽقن مؼبقًمي، يمام أن إ

وشمقىمػمه وًمذًمؽ كری ومی اًمؼرآن أكف ؾمبحوكف  شمعوًمی ىمرن  ؿفإٓ سمتعظق
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ومی ـمرف آظمر ،ىمول  شمفو شمقىمػمه سموإلیامن ومی ـمرف وسمعبود ؿفشمعظق

﴿: شمعوًمی                  

                 

   ﴾  (1)    

": اًمؼرـمبی حتً ىمقًمف شمعوًٰمی ىمول       " :

" " -ىموًمف احلسـ واًمؽؾبی، واًمتعزیر-أی شمعظؿقه و شمػخؿقه ، :

شمـرصوه و متـعقا مـف، وىمول اسمـ قمبوس و : اًمتعظقؿ واًمتقىمػم، وىمول ىمتوده

 ۔شمطقعقه: سموًمسقػ، وىمول سمعض أهؾ اًمؾغيعف شمؼوشمؾقن م: قمؽرمي

"   " -اًمتعظقؿ : وىمقؾ شمعظؿقه، واًمتقىمػم: ىموًمف اًمسدی -أی شمسّقدوه

وهـو وىمػ  ۔واهلوء ومقفام ًمؾـبی صؾی اهلل شمعوًٰمی قمؾقف وؾمؾؿ ۔واًمؽمزیـ أیضو

و  .أی قمشقو -"سمؽرة وأصقال"أی شمسبحقا اهلل -شموم، صمؿ شمبتدٔی وشمسبحقه 

 "وشمسبحقه"وهق  قمؾقف یؽقن سمعض اًمؽالم راضمعو إًمی اهلل ؾمبحوكف و شمعومم

وهق وشمعزروه "راضمعو إًمی رؾمقًمف صؾی اهلل شمعوًٰمی قمؾقف وؾمؾؿ  ضفو سمع

وومی شمسبحقه  -واًمـبقة ٓ سموٓؾمؿ واًمؽـقي ،أی شمدقمقه سموًمرؾموًمي- "وشمقىمروه

                                                        

 ) 1) [8 7۱:الفتح ]  
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هق  ۔ًمثوكیوا ۔ًمف ؾمبحوكف مـ يمؾ ىمبقح یفسموًمتـزحف شمسبق ۔أطمدمهو: وضمفون

  (1).ومعؾ اًمصالة اًمتی ومقفو اًمتسبقح

 "روح اًمبقون"واحلؼی ومی  "شمػسػمه"وىمول اًمؼرـمبی ومی 

[ إًمی أن ىمول]شمعوًمی سمتؼقیي دیـف و رؾمقًمف  "وشمعزروه": واًمؾػظ ًمؾثوكی

كف مـع مـ معوودة اًمؼبقح نوىمول سمعضفؿ أصؾف اعمـع و مـف اًمتعزیر وم

 (2)رؾمقًمف طمتی ٓ یؼقی قمؾقف قمدویعـی و متـعقه شمعوًمی أی دیـف و 

و شمعظؿقه سموقمتؼود أكف متصػ سمجؿقع صػوت اًمؽامل،  "وشمقىمروه"

وضمقز سمعض أهؾ [ إًمی أن ىمول]مـزه قمـ مجقع وضمقه اًمـؼصون

ًمؾرؾمقل قمؾقف اًمصالة   "وشمعزروه و شمقىمروه"اًمتػسػمأن یؽقن ضؿػم 

                                                        

 ) 1) [۱۹،۱ 37حتت اآلیة  556ٕالی  05۱551ملخصا من القرطبی]

اكظر إًمی هذا اًمقضمف اًمذی أسمداه اًمؼرـمبی واحلؼی وهمػممهو وومرسوا سمف أیي : أىمقل. (2)

وا : یتبلّم ًمؽ أن هذه أیي وهمػمهو يمؼقًمف شمعوًمی يُمْؿ ﴾ ﴿إِْن شَمـْرُصُ : حمؿد ]اهللََّ َیـْرُصْ

شمرّد قمؾی هذا اًمؼوئؾ زقمؿف سملن اًمدیـ ٓحیتوج إًمی أطمد طمتی إًمی اًمرؾمقل صؾی [ 7

اًمأزهری  ۔اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وشمـودی قمؾقف سمجفؾف وهمبووشمف وشمؽذیبف اًمؼرآن

 "همػرًمف
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 كف شمػؽقؽ إذ ضؿػم رؾمقًمف و شمسبحقه هللواًمسالم وٓ وضمف ًمف ٕ

.شمعوًمی ىمطعو
 (1)

 

                                                        

قمؽرمي ممو ٓ یـبغی ٕكوًمقضمف أسمداه اسمـ قمبوس و  "وٓوضمف ًمف"ىمقًمف : أىمقل. (1)

واًمسدی واًمضحوك يمام ومی اًمؼرـمبی وهمػمه، قمؾی أكف ممـقع ، وًمذا ىمول همػمه مـ 

اعمػرسیـ ًمؾقضمف اًمأّول أوًمی وأفمفر، وىمول ومقؿـ اظمتور هذا اًمقضمف اًمثوكی إكف أسمعد يمام 

فمفر ومی اًمؽشوف، وهذا يمؾف یػقد أن اًمقضمف اًمثوكی ؾموئغ وإن يمون اعمختور وإومم وإ

 قفإذا ىمومً ىمریـي شمؼتض قفول، و شمػؽقک اًمضامئر ٓ حمذور ومف إقمـد سمعضفؿ اًمقضم

شمی ومی طمؼ اهلل لن اًمتعزیر سمؿعـی اًمتؼقیي واعمـع واًمـرصة ٓیتلمر يمذًمک وموهفـو إ

شمعوًمی وًمذًمک یصور إًمی اعمجوز، ویراد شمؼقیي دیـف أو مـع دیـف أو رؾمقًمف أوكرصة دیـف 

 یصور إًمی اعمجوز إذا أمؽـً احلؼقؼي، ويمذًمک مع أن اًمدیـ مل یذيمر ،ومعؾقم أكف ٓ

اإلهیوم فموهر واحلؼقؼي ممؽـي مـ همػم إهیوم سملن ُیرضمع  هفـوإهیوم، و قفٓیطؾؼ مووم

إًمی اًمرؾمقل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ وهق أىمرب  "وشمعزروه وشمقىمروه"اًمضؿػم ومی 

إرضموع اًمضؿػم  قفف ذيمر، وومّول، قمؾی أن اًمدیـ مل جیرًم، سمخالف إقفمذيمقر وٓإهیوم وم

 .إًمی مو مل یذيمر وارشمؽوب اًمتجّقز مع إمؽون احلؼقؼي سمغػم هذا اًمقضمف

وقمؾی هذا ومؾقؽـ هذا اًمقضمف هق اعمختور، سمؾ ٓ یبعد أن یؽقن هق اعمتعلم ًمبعده قمـ 

ول راضمع إًمی اعمؼتضی وهق صمؿ إن اًمضؿػم قمؾی اًمقضمف إ.اإلهیوم و عمؼتضی اعمؼوم

ول ًمؾػرار مـ وموًمتػؽقک طموصؾ قمؾی يمال اًمقضمفلم،وموظمتقور اًمقضمف إ اًمدیـ،

اًمتػؽقک ومرار مـ اعمطرووىمقف حتً اعمقزاب، و قمؾی يمؾ ومؤیي دًمقؾ قمؾی أن اًمدیـ ٓ 
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سمف ومی يمؾ زمون، اعمسـدیـ  مـ اًمعؾامء اًمعومؾلم عفومقـرصه ویؿـ سمفىمقوم ًمف إٓ سمؿـ یؼقم 

ف، وؿمقد أريموكف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ وهك ًمف إًمی مـ شمقًمی سمقوكف، وأطمؽؿ سمـقوك

 .يمذب ًمؾؼرآن ، و شمـودی قمؾقف سملهنؿفومقام شمقمهسمف شمرّد قمؾی هذا اًمؼوئؾ زقمؿف، و شمؽذ

وهق طمؼقؼي اشمبوع : ؿفوًمقؽـ قمؾی سمول مـک مو سمّقـف مو هذا اإلموم اجلؾقؾ مـ معـی شمعظق

صتفو وهق اعمحبقب ومی اًمظوهر واًمبوـمـ، واًمعؾؿ سملهنزسمدة اعمقضمقدات وظمال تفؾمـ

 .زًمی ومو ؾمقاه شمبع ًمف اًمخإ

وإذا يمون هذا معـی اًمتعظقؿ ومفؾ ُیطر سمبول أطمد أن اًمدیـ ٓ حیتوج إًمی اًمرؾمقل صؾی 

 .اهلل شمعوًٰمی قمؾقف وؾمؾؿ، يمال، ٓ ُیطر هذا إٓ سمبول اعمحروم اعمـوسمذ ًمؾدیـ

ؼقؼ اعمرام وهق وٓ یػقشمک مو ظمتؿبف كػقس مؼوًمف ممو هق ظمالصي اًمؽالم و قمطر حت

[ إًمی أن ىمول] مفومقضمقد يمؾ مقضمقد مـ وضمقده، وقمؾقم يمؾ كبی و وًمی مـ قمؾق: ىمقًمف

ىمول سمعض اًمؽبور إن مع يمؾ ؾمعقد رومقؼي مـ روح اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، 

 .اًمخ يمفقمـفو سمعدم إىمبوًمف قمؾقفو ؾمبى ٓكتفو ضف قمرانهك اًمرىمقى اًمعتقد قمؾقف، وم

اًمذی هق يمـز  فؾؿ أن اًمسعقد مـ یستشعر مـ كػسف طموضمي إًٰمی كبقِّ ضمّقدا شمع قفمؾ وملشم

كػسف سموًمشؼووة ویمید هذا اًمؽالم اًمـػقس  اًمسعودة، ومـ اؾمتغـی قمـف ىمضی قمؾی

ی كب صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ كعؿي اهلل، ىمول  ّقفأن اهلل ؾمبحوكف و شمعوًمی ؾمؿّٰ

ُلوا كِ ﴿: شمعوًمی  ْ َتَر إََِل الَِّذيَن َبدَّ  زهریإ.)[28: إسمراهقؿ ] ﴾ْعَؿَت اَّللَِّ ُكْػًراَأََل

 (همػرًمف
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و قمؾی شمؼدیر أن یؽقن ًمف وضمف ومؿعـی شمعظقؿ رؾمقل اهلل و 

ومی اًمظوهر واًمبوـمـ، واًمعؾؿ سملهنزسمدة  تفشمقىمػمه طمؼقؼي اشمبوع ؾمـ

زًمی ومو ؾمقاه شمبع ًمف، وًمذا اعمقضمقدات وظمالصتفو وهقاعمحبقب إ

اهلل شمعوًٰمی، يمون  ؼفأرؾمؾف شمعوًمی ؿموهدا، ومإكف عمو يمون أول خمؾقق ظمؾ

، وؿموهدا سمام أظمرج مـ اًمعدم إًمی تفوهدا سمقطمداكقي احلؼ ورسمقسمقؿم

ضمسوم، ريمون، وإضمرام، وإرواح، واًمـػقس، وإاًمقضمقد مـ إ

ضمسود، واعمعودن، واًمـبوت، واحلققان، واعمؾؽ، واجلـ، وإ

واًمشقطون، واإلكسون، وهمػم ذًمؽ، ًمئال یشذ قمـف مو یؿؽـ ًمؾؿخؾقق 

، سمحقٌ ٓ شمف، وهمرائى ىمدرعفقمجوئى صـ مـ أرسار أومعوًمف، ويمف در

قمؾؿً مو يمون ومو : همػمه، وهلذا ىمول قمؾقف اًمسالم قفوم يمفیشور

كف ؿموهد اًمؽؾ ومو هموب حلظي، وؿموهد ظمؾؼ آدم قمؾقف ؾمقؽقن، ٕ

يمـً كبقو و آدم سملم اعموء واًمطلم، أی يمـً : ضمؾف ىمولاًمسالم، وٕ

 أن ُیؾؼ ًمف ضمسد كی كبی، وطمؽؿ ًمی سموًمـبقة، وآدم سململخمؾقىمو و قموعمو سم

، ومو ضمری قمؾقف مـ ؼفو روح، ومل ُیؾؼ سمعد واطمد مـفام، ومشوهد ظمؾ

اإليمرام، واإلظمراج مـ اجلـي سمسبى اعمخوًمػي، ومو شموب اهلل قمؾقف إًمی 

آظمر مو ضمری قمؾقف، وؿموهد ظمؾؼ إسمؾقس، ومو ضمری قمؾقف مـ امتـوع 

، و وومقرقمؾؿف شمفاًمسجقد ٔدم، واًمطرد، واًمؾعـ سمعد ـمقل قمبود
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كبقوء سمؿخوًمػي أمر واطمد، ومحصؾ ًمف سمؽؾ طمودث ضمری قمؾی إ

ًمقزداد ًمف كقر بف ومی ىموًم طمفمؿ ومفقم و قمؾقم، صمؿ أكزل روواًمرؾمؾ وإ

قمؾی كقر، ومقضمقد يمؾ مقضمقد مـ وضمقده، و قمؾقم يمؾ كبی و وًمی مـ 

طمتی صحػ آدم، وإسمراهقؿ و مقؾمی، وهمػمهؿ مـ اًمؽتى  مفقمؾق

مع يمؾ ؾمعقد رومقؼي مـ روح اًمـبی  إن: اإلهلقي، وىمول سمعض اًمؽبور

قمـفو سمعدم  ضفصؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، هك اًمرىمقى اًمعتقد قمؾقف، ومإقمرا

، وعمو ىمبض اًمروح اعمحؿدی قمـ آدم اًمذی يمفإىمبوًمف قمؾقفو ؾمبى ٓكتفو

يموكبف دائام ٓ یضؾ وٓیـسی، ضمری قمؾقف مو ضمری مـ اًمـسقون، ومو 

إذا أراد اهلل إكػوذ : ف وؾمؾؿ، وإًمقف اإلؿمورة سمؼقًمف صؾی اهلل قمؾقعفیتب

وىمدره، ؾمؾى ذوی اًمعؼقل قمؼقهلؿ، وإًمقف یـظر ىمقًمف قمؾقف  ئفىمضو

شَل يزين الزاين حَ يزين ومو مممن»: اًمسالم
(1)

أی یـزع مـف -، 

  -اإلیامن، صمؿ یزكی

واقمؾؿ أن يمؾ كبی ًمف اًمقٓیي، واًمـبقة، ومون يمون رؾمقٓ ومؾف 

هق يمقكف واؾمطي سملم اهلل  تفرؾموًم اًمقٓیي واًمـبقة واًمرؾموًمي، ومعومل

                                                        

باب ما حيذر من احلدود الزكا  ،كتاب احلدودأخرجه البخارى ىف صحقحه،. (1)

 (2487/  6) 6390/، الرقمورشب اخلؿر
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أو إًمی  مف، ويمذًمؽ إن يمون رؾمقٓ إًمی كػسف أو أهؾف أوىمقؼفوظمؾ

اًمؽوومي ومؾقس مع اًمرؾمقل مـ قمومل اًمرؾموًمي إٓ ىمدر مو حیتوج إًمقف 

ومقام سمقـف و سملم اهلل، وعمو تف اعمرؾمؾ إًمقفؿ، ومو قمدا ذًمؽ ومفق قمومل وٓ ی

، تفأم عفشمی اًمـبی یقم اًمؼقومي وملیمؿ شمػوضؾً اًمرؾمؾ، وشمػوضؾً إ

 عفرهطف، وهق مو دون اًمعنمة، وآظمرم عف، وآظمرممفىمقعف وآظمرم

رضمؾ، وآظمر اؾمتتبع ومؾؿ یتبع، و دقمو ومؾؿ جیى ًمإشمقوكف  عفاسمـف، وآظمرم

ومی اًمقىمً اًمشدید اًمظؾؿي، وعمو ضموء كبقـو قمؾقف اًمسالم كقرا مـ اهلل، 

مؿ وأيمثرهو، وًمذا أؾمعد إ تفكّقر اًمعومل فمقاهرهو وسمقاـمـفو ومؽون أم

مؿ مـ ًمدن آدم قمؾقف اًمسالم ومی ومی صمامكلم صػو، و سموىمی إ دمكء

كف عمو أرؾمؾف إًمی ن، وم"مبنما" ؼفأرسمعلم صػو، وىمد ىمول شمعوًمی  ومی طم

اًمرشمبي اعمحبقسمقي اًمتی هك  تفؾمقد سمنمهؿ سملن هلؿ ومی متوسمعمحر وإإ

 "وكذیرا"لم، ومؼد ىمول شمعوًمی كبقوء واعمرؾمؾخمصقصيسمف مـ سملم ؾموئر إ

مؿ ومل ًمئالیـؼطعقا قمـف شمعوًمی سمشیء مـ اًمداریـ يمام اكؼطع أيمثر إ

  (1).یؽق كقا قمؾی ؿمیء

وهذا اًمتػصقؾ اجلؾقؾ اًمذی اؿمتؿؾ قمؾی ومقائد مجي و قمقائد مفؿي 

،إكام هق ىمطرة مـ سمحر ومضوئؾف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ اًمذی ٓ یدرك 

                                                        

  (1) [[9،8 /48حتً أیي  18،19ص 
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مو مل  قفیػـی اًمزمون ووم ػفسمقص قفو قمؾی شمػــ واصػ ىمعره وٓ یـزف همؿره،

یقصػ، ومجؾي مو حیقط سمػضؾف أكف أیي اًمؽؼمٰی ًمؾؿعتؼم، واًمـعؿي اًمعظؿی 

ًمؾؿغتـؿ، وأكف وراء مو یدرك سموًمعؼقل، وومقق مو یقصػ سموًمؽؾؿ، وأكف 

هبذا اًمقصػ  ومفاًمـعؿي اًمؽؼمی مـ رب اًمعوعملم، ورمحي ًمؾعوعملم،ومـ قمر

، وأّدی سمعض مو جیى قمؾقف مـ سمنهلتفو قمرف اهلل وآمـ  تفؾموًمومؼد آمـ سمر

، وطُمرم تفمعروم لهبذا اًمـعً ومؼد أظمطومف وؿمؽر اعمـعؿ، ومـ مل یعر ؼفطم

أَََلْ ﴿اإلیامن، وسمّدل كعؿي اهلل سموًمؽػران، وؾمور قمؾی ؾمــ مـ ىمول ومقف اًمؼرآن 

ُلوا كِْعَؿَت اَّللَِّ ُكْػًرا ﴾َتَر إََِل الَِّذيَن َبدَّ
(1)

ويمون اًمذی شمظوهر سموٓؾمتغـوء قمـف ، 

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ وأقمؾـ أكف ٓ اطمتقوج إًمقف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف 

وؾمؾؿ مـ اعمعوكدیـ اًمذیـ قمـدهؿ كعؿي اهلل صمؿ یؽػروهنو، أوًمئؽ اًمذیـ ىمول 

﴾َيْعِرُفوَن كِْعَؿَت اَّللَِّ ُثمَّ ُيـْؽُِروََّنَا﴿ومقفؿ اًمؼرآن اعمبلم 
(2)

ومی صحقح  

ُلوا كِْعَؿَت اَّللَِّ ﴿: قمـ اسمـ قمبوس رضی اهلل شمعوًٰمی قمـفام"اًمبخوری  الَِّذيَن َبدَّ

هؿ ىمریش، و : هؿ واهلل يمّػور ىمریش، ىمول قمؿرو: ىمول[28: إبراهقم ] ﴾ُكْػًرا

                                                        

 [28: إبراهقم ] (1)

 [83: الـحل ](2)
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 ﴾َوَأَحؾُّوا َقْوَمُفْم َداَر اْلَبَوارِ ﴿حمؿد صؾی اهلل شمعوًٰمی قمؾقف وؾمؾؿ كعؿي اهلل، 

."اًمـوریقم سمدر: ىمول، [28: إسمراهقؿ ]
(1)

 

صؾی اهلل شمعوًمی  ؿفأمو اؾم:ومی مطوًمع اعمرّسات سمجالء دٓئؾ اخلػمات

ومعـ اسمـ قمبوس رضی اهلل شمعوًمی قمـفام ومی شمػسػم ىمقًمف  شكعؿي اهلل»قمؾقف وؾمؾؿ

ُلوا كِْعَؿَت اَّللَِّ ُكْػًرا﴿: شمعوًمی ْ َتَر إََِل الَِّذيَن َبدَّ ﴾َأََل
(2)

هؿ يمػور ىمریش : ىمول 

،وكعؿي اهلل حمؿد صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، ومسؿی كعؿي اهلل يمام ؾمؿی 

وا كِْعَؿَة ﴿، وىمول ؾمفؾ ومی ىمقًمف شمعوًمی عفرمحي، وذًمؽ طمؼقؼي عمـ اشمب َوإِْن َتُعدُّ

ُصوَما ﴾اَّللَِّ ََل َُتْ
(3)

سمؿحؿد صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وىمول تف ىمول كعؿ 

﴾َت اَّللَِّ ُثمَّ ُيـْؽُِروََّنَاَيْعِرُفوَن كِْعؿَ ﴿
(4)

یعـی یعرومقن حمؿدا صؾی اهلل شمعوًٰمی 

سمف  قمؾقف وؾمؾؿ كبقو صمؿ یؽذسمقكف، وهذا مروی قمـ جموهد واًمسدی، وىمول

.اًمزضموج
 (5)

  

                                                        

 3758/، الرقمباب قتل أيب جفل أخرجه البخارى ىف صحقحه، كتاب ادغازى،  (1)

(4/1462) 

 [28: إبراهقم ] (2)

 [18: الـحل ](3)

 [83: الـحل ](4)

 [109صـ ](5)
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ومؾؿ متس سمـو مـ كعؿي فمفرت ": وىمول اإلموم اًمشوومعی ومی اًمرؾموًمي

مؽروه ومقفام وومی  وٓ سمطـً كؾـو هبو طمّظو ومی دیـ أو دكقو أو دومع هبو قمـو

واطمد مـفام إٓ وهق صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ؾمببفو اًمؼوئد إًمی رؿمدهو 

 اكتفك ".واهلودی إًمی ظمػمهو
فؾم متس بـا كعؿة ضفرت وَل بطـت كؾـا ِبا حظا ْم دين ودكقا، أو ))

إَل وِمؿد صذ اَّلل طؾقه سببفا، : دفع ِبا طـا مؽروه فقفَم وْم واحد مـفَم

 (11،17/  1) -الرسالة (( د إَل خرما، واهلادي إَل رشدماالؼائ

مـ واًمعؾی ًمـوقمتی إ "هذا وىمد رأیتـی يمتبً ومی شمعؾقؼی قمؾی

ًمسقدكو اجلد اإلموم أمحد رضو ىمدس اهلل شمعوًٰمی رّسه  "اعمصطػی سمداومع اًمبالء

ََ َوَما أَْرَسْؾـَاَك إَِلَّ َرْْحًَة ﴿: اًمعزیز حتً ىمقًمف شمعوًٰمی ِ ﴾لِْؾَعادَ
(1)

 :صفموك

شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ًمؽؾ هلل قمؿقم رؾموًمتف صؾی ا دًمً أیي قمغم"

اجلـ واإلكس  شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ مرؾمؾ إممهلل ، ومفق صؾی اهللموؾمقی ا

هلل ئؽي سمؾ وإًمی اخلؾؼ يموومي، وًمذًمؽ ورد ذم صحقح مسؾؿ قمـف صؾی اواعمال

 وأرؾمؾً إمميمون اًمـبل یبعٌ ذم ىمقمف ظموصي، »: شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ أكف ىمول

مو مـ ؿمیء إٓ ویعؾؿ أين »: شمعومم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا وىمول صغم. شاخلؾؼ يموومي

 .شإٓ مردة اجلـ واإلكسهلل رؾمقل ا
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صؾی  شمفومـ معجزا: سمـ طمجر ومی اًمـعؿي اًمؽؼمی قمؾی اًمعومل إىمول 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمسؾقؿ احلجر قمؾقف يمام ورد ذم صحقح مسؾؿ مـ طمدیٌ 

ىمول رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ : ضموسمر سمـ ؾمؿرة رضی اهلل قمـف أكف ىمول

أن،  ومفقمرقمرف طمجرا سمؿؽي يمون یسؾؿ قمؾّی ىمبؾ أن أسمعٌ، وإكی ٕإكی ٕ"

سمی ـموًمى رضی ومـفو يمالم اًمشجر وؾمالمفو قمؾقف، يمام ورد قمـ قمؾی اسمـ أ

يمـً مع رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ : أكف ىمول ففاهلل قمـف ويمرم اهلل وضم

سمؿؽي ومخرضمـو ذم سمعض كقاطمقفو ومام اؾمتؼبؾف ضمبؾ وٓ طمجر إٓ وهق یؼقل 

 [۰۱ص ] ۔اًمسالم قمؾقؽ یو رؾمقل اهلل

َل ﴿: وأیي ذم إومودة هذا اعمعـی كظػم ىمقًمف شمعوًمی َتَباَرَك الَِّذي َكزَّ

ََ َكِذيًرااْلػُ 
ِ ﴾ْرَقاَن َطَذ َطْبِدهِ لَِقُؽوَن لِْؾَعادَ

(1)
وأومودت معـی زائدا هقأكف 

هلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ًمقس رؾمقٓ سموًمـذارة ومؼط سمؾ هق صؾی اهلل صؾی ا

ومػقض اًمقضمقد قمؾی يمؾ مقضمقد وهق  شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ رؾمقل اًمرمحي،

 .سمرمحتف ؾموئر أكحوء اًمؽقن شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ قمؿَّ هلل قملم اًمرمحي وأكف صؾی ا

وموًمؽؾ مستـد إًمقف ذم اإلجیوزواإلمداد و مػتؼر إًمقف ذم اعمبدأ واعمعود وذم هذا 

 :اعمعـی أىمقل 

 وهــــرمح كاًمرمح ؾر ــــــيم   فـــقن سمرمحتـــًمؽــَّوقمؿ

                                                        

 [1: الػرقان ](1)
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 قٓهــــؿ ًمــــقمدی وموًمؽؾر    كقط طمقوة اًمؽقن سمف ىمد

ف وؾمؾؿ رمحي ًمؾعوعملم، شمعوًمی قمؾقهلل وهبذا فمفر أن إرؾموًمف صؾی ا

اًمعومل، ويمقكف ؾمببو جلؿقع اًمؽوئـوت، ومفق إكسون قملم  مف قمغمیؼتيض شمؼدر 

 اجلـس اًمعوزم: اًمقضمقد، واًمسبى ذم يمؾ مقضمقد وهقيمام ىمول ذم اعمقاهى

هذا وىمد  .قمؾی مجقع إضمـوس وإب إيمؼم جلؿقع اعمقضمقدات واًمـوس

قمؾی يمالم كػقس حتً  "مطوًمع اعمرسات سمجالء دٓئؾ اخلػمات"قمثرت ذم 

هلل ىمول اًمشقخ ؾمقدي أسمق اًمعبوس اعمرد ريض ا: ف مویكموكصر  شرمحي»اؾمؿف 

شمعوًمی قمؾقف هلل مجقع إكبقوء ظمؾؼقا مـ اًمرمحي، وكبقـو صؾی ا: شمعوًمی قمـف

ََ َوَما َأْرَسْؾـَاَك إَِلَّ ﴿وؾمؾؿ هق قملم اًمرمحي،ىمول شمعومم ِ ﴾ َرْْحًَة لِْؾَعادَ
(1)

وىمول  

شمعوًمی هلل ومفق صؾی ا: دي قمبداجلؾقؾ اًمؼرصي قمؾی هذه أیياًمشقخ ؾمقِّ 

ظمػم وكقر و سمريمي  يمؾَّ  وإنَّ  هذه أیي، قمؾقف وؾمؾؿ اعمرطمقم سمف اًمعومل سمـصِّ 

ؿموقمً و فمفرت ذم اًمقضمقد، أو شمظفر مـ أول اإلجیود إًمی آظمره، إكام ذًمؽ 

 .قمؾقف وؾمؾؿهلل سمسبف صؾی ا

هلل ضمعؾ ا»: اًمؽممذي ذم كقادر إصقلهلل أسمق قمبد ا: وىمول اإلموم

وهق  شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ،هلل شمعوًمی ًمؾجـي سموسمو زائدا وهق سموب حمؿد صؾی ا

ومنذا ـمؾعً  مػتقح ٓ یغؾؼ،هلل ومفق مـذ ظمؾؼف ا وسموب اًمتقسمي، سموب اًمرمحي،

                                                        

 [107: األكبقاء ](1)
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 27 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

إقمامل وؾموئر أسمقاب  ؼ ومؾؿ یػتح إًمی یقم اًمؼقومي،همؾِ اًمشؿس مـ مغرهبو أُ 

وملمو سموب اًمتقسمي مـ اجلـي اًمزائد قمؾی : ، صمؿ ىمولمؼسقمي قمؾی أقمامل اًمؼِمِّ 

، إًمقف شمدظمؾ كإكام هق سموب اًمرمحي اًمعظؿ سمقاب ومؾقس هق سموب قمؿؾ،إ

شمعوًمی قمؾقف هلل صؾی اهلل شمعوًمی، وًمذًمؽ ىمول رؾمقل اهلل شمقسمي اًمعبود إًمی ا

شمعوًمی قمؾقف هلل اومـػس حمؿد صؾی  شمفداة أكو كبل اًمتقسمي، وأكو رمحيٌ »وؾمؾؿ

د مـ أضموب عِ ومؾذًمؽ ؾَم  وؾمؾؿ رمحي ًمؾعوعملم، و ؾموئر إكبقوء مبعثفؿ رمحي،

وحمؿد صؾی  ثقا سمف مـ اهلدی، وقمقضمؾ سموًمعذاب مـ أقمرض قمـفؿ،عِ مو سمُ 

شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ مقًمده و كػسف رمحي وأمون، ويمذا مدومـف إًمی كػخ هلل ا

.اكتفل ش...اًمصقر، ومحرمي شمؾؽ اًمرمحي وأموكف ىموئؿ
 (1)

 

شموّمؾ ضمّقدا ومی هذا اعمؼول اجلّؿي ومقائده وريمزكظرشمؽ قمؾی ظمتوم 

ومـػس حمؿد صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف : اًمؽالم اًمذی هق مسؽ اخلتوم وهق ىمقًمف

كبقوء مبعثفؿ رمحي، ومؾذًمؽ ؾمعد مـ أضموب وؾمؾؿ رمحي ًمؾعوعملم، وؾموئر إ

اهلل  سمف مـ اهلدٰی ،وقمقضمؾ سموًمعذاب مـ أقمرض قمـفؿ و حمؿد صؾی مو سمعثقا

شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ مقًمده و كػسف رمحي وأمون، ويمذا مدومـف إًمی كػخ اًمصقر، 

                                                        

اإلمام اْحد رضا خان الؼادرى اْلمن والعذ لـاطتى ادصطػى بدافع البالء لؾشقخ  (1)

 (35،31صـ )مع تعؾقؼات ادصـف 
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 28 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

َوَما َكاَن ﴿ومی ىمقًمف شمعوًمی ؼف وشمصدی ۔ومحرمي شمؾؽ اًمرمحي وأموكف ىموئؿ اكتفك

ْم َوُمْم َيْسَتْغِػُرونَ  َِبُ ْم َوَأْكَت فِقِفْم َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذِّ َِبُ    (1)﴾اَّللَُّ لُِقَعذِّ

َِبُْم َوَأْكَت ﴿مریدا  ﴾َوَما َكاَن اَّللَُّ ﴿: ىمول ومی روح اًمبقون] لُِقَعذِّ

اًمعذاب إذا كزل قمؿ ومل یعذب أمي إٓ سمعد ظمروج كبقفو  ٕن ﴾فِقِفمْ 

، وىمد تفشمعظقؿ ًمؾـبی قمؾقف اًمسالم وطمػظ حلرم قفواعمممـلم مـفو، ووم

واًمضدان ارؾمؾف اهلل شمعوًمی رمحي ًمؾعوعملم، واًمرمحي واًمعذاب ضدان، 

قمظؿ مو قموش مون إن اًمرؾمقل قمؾقف اًمسالم هق إإٓجیتؿعون، ىمقؾ 

مف قمؾقف اًمسالم واطمؽما ومفسموىمقي، وأیي دًمقؾ قمؾی ذ تفودامً ؾمـ

مون اًمعبود وقمدم كزول اًمعذاب، وذم ذًمؽ قمـد اهلل طمقٌ ضمعؾف ؾمببو ٕ

هؾ اًمصالح لإیامء إًمی أن اهلل شمعوًمی یرومع قمذاب ىمقم ٓىمؽماهنؿ سم

ْم َوُمْم َيْسَتْغِػُرونَ ﴿واًمتؼی  َِبُ اعمراد اؾمتغػور مـ  (2)﴾َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذِّ

سمؼی ومقفؿ مـ اعمممـلم اعمستضعػلم اًمذیـ ٓیستطقعقن اعمفوضمرة 

قمـفؿ، وىمقؾ معـوه وذم أصالهبؿ مـ یستغػر، وىمقؾ معـوه وومقفؿ مـ 

  (3) .[ول أمره إًمی آؾمتغػور مـ اًمؽػرلی

                                                        

[22: األنفال ]  (1)  
[22: األنفال ]  (2)  

[342،341ـمؾخصو ص]  (3)  
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 31 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

َوَما أَْرَسْؾـَاَك إَِلَّ َرْْحًَة ﴿وهذا شمصدیؼ ًمؼقًمف شمعوًمی 

 ََ ِ ﴾لِْؾَعادَ
(1)

وشمرصیح سمام یؽمشمى قمؾی يمقكف رمحي مـ يمقكف أموكو ًمؾؽؾ 

طمتی ًمؾؿجوهریـ سمعدم آطمتقوج إًمقف عمـع اًمتقؾمؾبف زقمام مـفؿ أكف دیـ 

سمؿـ ضموء سموًمدیـ، وأكف طمی ذوضموه  تفواًمدیـ ٓ حتؼؼ ًمف إٓ سمقصؾ

قمظقؿ قمـد اعمؾؽ احلؼ اعمبلم، وأكف كبی اًمتقسمي، وؿمػقع اعمذكبلم، وهذا 

َؾُؿوْا ﴿( أیي اًمثوًمثي)اًمؼقل یـظر إًمی ىمقًمف شمعوًمی  ُْم إِذ ضَّ َوَلْو َأَّنَّ

ُسوُل َلَوَجُد  ُم الرَّ وْا اَّلل َأكُػَسُفْم َجآُؤوك َفاْسَتْغَػُروْا اَّلل َواْسَتْغَػَر هَلُ

ِحقًَم  اًبا رَّ یقد مزید عمو ومفؿ مـ لوومی هذه أیي كقع شمويمقد و شم.(2)﴾َتوَّ

مع إومودة مو ُیص  شمفوطمقو تفأیتلم مـ يمقكف أموكو ودوام طمرم

هؾفؿ مسمف شمؼبؾ شمقسمتفؿ ویلاعمتقؾمؾلم مـ اًمبنمی، وإرؿمودهؿ إًمی م

 مـ واًمعؾی ًمـوقمتیإ"ًمؾسعودة اًمعظؿی، ىمؾً ومقام قمؾؼً قمؾی 

 :"سمداومع اًمبالء اعمصطػی

َؾُؿوْا َأكُػَسُفْم َجآُؤوك َفاْسَتْغَػُروْا اَّلل ﴿( أیي اًمثوًمثي]) ُْم إِذ ضَّ َوَلْو َأَّنَّ

ِحقًَم  اًبا رَّ ُسوُل َلَوَجُدوْا اَّلل َتوَّ ُم الرَّ   (3) .﴾َواْسَتْغَػَر هَلُ
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  (2)  [٤٦: اًمـسوء]
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 30 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

اًمغػقر  اإلشمقون إًمی طمرضة اًمعػقّ  أیي اًمؽریؿي كوـمؼي سموًمرصاطمي سملنَّ 

 صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ؾمبى ًمؼبقل اًمتقسمي وًمدومع سمالء اًمعذاب، سمؾ إنَّ 

ة يمون اًمعزَّ  ربَّ  هذه أیي قمؾی اعمرضی ىمؾقهبؿ زیودة سمالء وقمذاب، ٕنّ 

ف ضمؾ وقمال یؼقل إن أطمببتؿ أن قمؾی اعمغػرة مـ همػم ذیطي، وًمؽـَّ ىمودراً 

هلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ، واحلؿد  شمؼبؾ شمق سمتؽؿ وموطمرضوا قمـد طمبقبـو صؾی اهلل

 [.اًمعوعملم ربِّ 

َؾُؿواْ ﴿: ىمول اسمـ يمثػم ذم شمػسػم ىمقًمف شمعوًمی ُْم إِذ ضَّ أیي  ﴾َوَلْو َأَّنَّ

َؾُؿواْ ﴿ىمقًمف ": فموكصر  ُْم إِذ ضَّ اًمعصوة واعمذكبلم  أیي، یر ؿمد شمعومم﴾ َوَلْو َأَّنَّ

ی اهلل شمعوًمی قمؾقف شمقا إًمی اًمرؾمقل صؾلواًمعصقون أن ی لإذا وىمع مـفؿ اخلط

شموب  ًمؽؿ إذا ومعؾقا ذهنَّ نًمقه أن یغػر هلؿ، وملوؾمؾؿ ومقستغػروا اهلل قمـده ویس

ِحقًَم ﴿ :اهلل قمؾقفؿ ورمحفؿ وهمػر هلؿ، وهلذا ىمول اًبا رَّ وىمد ﴾ َلَوَجُدوْا اَّلل َتوَّ

وغ ذم يمتوسمف اًمشومؾ احلؽویي ذيمر مجوقمي مـفؿ اًمشقخ أسمق مـصقر اًمصبَّ 

 :اًمعتبل ىمولاعمشفقرة قمـ 

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ومجوء  قمـد ىمؼم اًمـبلِّ  يمـً ضموًمسوً » 

ُْم إِذ ﴿ :اًمسالم قمؾقؽ یورؾمقل اهلل ؾمؿعً اهلل یؼقل: ومؼول أقمرابي  َوَلْو َأَّنَّ

ُسوُل َلَوَجُدوْا اَّلل  ُم الرَّ َؾُؿوْا َأكُػَسُفْم َجآُؤوك َفاْسَتْغَػُروْا اَّلل َواْسَتْغَػَر هَلُ ضَّ
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 31 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

ا ِحقًَم َتوَّ  لصمؿ أكش. إًمی رب ؽسم ًمذكبل، مستشػعوً  مستغػراً  ؽوىمد ضمئت (1).﴾ًبا رَّ

 :یؼقل

 يمؿومطوب مـ ـمقبفـ اًمؼوع وإ        قمظؿفأیوظمػم مـ دومـً سموًمؼوع 

 قف اًمعػوف وومقف اجلقد واًمؽرمــوم  كً ؾمويمـف أؼم ــكػز اًمػداء ًمؼ

صؾی اهلل شمعوًمی  ، ومغؾبتـل قمقـل، ومرأیً اًمـبلَّ صمؿ اكرصف إقمرابر 

 شاهلل ىمد همػرًمف ه أنَّ ومبنمِّ  قمرابِّ حلؼ سموٕإ یو قمتبلر : قمؾقف وؾمؾؿ ذم اًمـقم، ومؼول

 ؽ، كؼؾـو هو ًمؽو اًمـوفمر ذم هذه اًمعبورة اًمتل هل سمؿرأی مـشمػؽر أهیر 

 .ي قمـ اسمـ يمثػم هذا اًمذي شمعتؿده اًمقهوسمقَّ 

اكظر يمؿ مـ سمقن  ، صمؿَّ قمرابِّ ذم احلؽویي اًمتل أصمرهو قمـ إ داً شمػؽر ضمقِّ  

 .اًمذیـ یعتؿدوكف ؽسملم مو ومفؿف اسمـ يمثػم مـ أیي وسملم مو یزقمؿف أوًمئ

ذا إف ؾمبحوكف وشمعوًمی یرؿمد اًمعصوة واعمذكبلم، ومفذا ومفؿ مـ أیي أكَّ 

شمقا إًمی اًمرؾمقل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف لواًمعصقون، أن ی لوىمع مـفؿ اخلط

ؿ إذا ومعؾقا ذًمؽ ن یغػر هلؿ، ومنهنَّ ًمقه ألوؾمؾؿ، ومقستغػروا اهلل قمـده، ویس

 .شموب اهلل قمؾقفؿ ورمحفؿ وهمػر هلؿ

ده سمزمون دون زمون، وٓ ، وٓ یؼقِّ یرؾمؾ إمر إرؾموًٓ  ومفق ومقام یـصر 

مر، وإكف ٓومرق ذم ذًمؽ سملم ؾ إـمالق إ، سمؾ یسجِّ ودانٍ  ق سملم ىموصٍ یػرِّ 

                                                        

  (1)  [٤٦: اًمـسوء]
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 32 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

ی اهلل شمعوًمی يمقكف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سملم أفمفرهؿ، وسملم يمقكف صؾ

قمؾقف وؾمؾؿ اكتؼؾ مـ اًمدكقو إًمی رمحي اهلل شمعوًمی سمحؽویي ذيمرهو قمـ 

ف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ اًمشػقع اعمردمی و مالذ سمذًمؽ أكَّ  ، ومدلَّ قمرابِّ إ

 ذم ىمؼمه، وأنَّ  ف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ طملي اعمذكبلم دكقو و أظمری وأكَّ 

 ف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ طملي ، وأكَّ قف دائامً مقرون سموإلشمقون إًملاًمعصوة م

ىمریى وسمعقد مـتدب إًمی سموسمف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف  يمؾَّ  سمد، وأنَّ إًمی إ

ذًمؽ  يمؾَّ  اًمرطمول ًمذًمؽ، وأنَّ  مر سمزیورشمف وؿمدِّ ـ هذا إومقتضؿَّ . وؾمؾؿ 

ح ي یزقمؿقن ظمالف موسَّ متقارث سملم اعمسؾؿلم مـ ىمدیؿ، وهمٓء اًمقهوسمقَّ 

 إًمی اًمرؾمقل ظموصي ء مر سموعمجلهذا أقمـل إ سمف اسمـ يمثػم، ویتػّقهقن سملنَّ 

وهذا سیح . ي وأكو سمؿؽي اعمؽرميمومل أطمد اًمقهوسمقَّ ح هبذا أَ سمحقوشمف، يمام شمبجَّ 

طمقوشمف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ اكتفً سمعد ووموشمف  أنَّ  مـف ذم اًمدًٓمي قمغم

سمرصیح اعمػفقم  ي، وشمؽذیٌى مَّ وع إمجإل قمؾقف اًمصالة واًمسالم، وهذا ظمرٌق 

ف صؾی اهلل كَّ أَ  د رؾمقل اهلل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ اًمذي یدلر مـ حمؿَّ 

رؾمقل اهلل صؾی اهلل  نَّ إ»: ىمول سمـ ومقرك. شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ٓیزال رؾمقًٓ 

زمـي اًمصودق سمام ذم مجقع إ: أي-. ذم ىمؼمه أسمد أسمود  شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ طملي 

 .ش-ًمی ىمقوم اًمسوقمي قمؾی احلؼقؼي ٓاعمجوزإمقشمف سمعد 
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 33 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

ول طماًمر قن عمو یزقمؿقن مـ مـع ؿمدِّ ؿ یستدًمر وسمؾغ مـ ؾمػوهتفؿ أهنَّ 

، شاًمرطمول إٓ إًمی صمالصمي مسوضمد ٓشمشدر »اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ  سمؼقًمف صغم

اًمرطمول  وًمقً ؿمعري يمقػ یستؼقؿ اؾمتدٓل هبذا احلدیٌ قمؾی اعمـع ًمشدِّ 

إًمی مشفده صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، واحلدیٌ مل جیرومقف ذيمر اعمشوهد 

وىمد »:طمقٌ یؼقل ذم إطمقوء اًمعؾقم  قمؾقفؿ اإلموم اًمغزازمر  وىمد ؾمبؼ أن ردَّ 

ذهى سمعض اًمعؾامء إًمی آؾمتدٓل هبذا احلدیٌ ذم اعمـع مـ اًمرطمؾي ًمزیورة 

مر يمذًمؽ سمؾ اًمزیورة إ  زم أنَّ ومو شمبلمَّ . اعمشوهد وىمبقر اًمعؾامء واًمصؾحوء 

 . هبو  ملمقر

يمـً هنقتؽؿ قمـ زیورة اًمؼبقر »: ىمول صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

 . شومزوروهو وٓ شمؼقًمقا هجراً 

 ام ورد ذم اعمسوضمد وًمقس ذم معـوهو اعمشوهد، ٕنّ واحلدیٌ إكَّ 

 وومقف مسجد، ومال معـی اعمسوضمد سمعد اًمثالصمي متامصمؾي، وٓسمؾد إَّٓ 

سمؾ سمريمي زیورهتو  ىو اعمشوهد ومال شمتسوومَّ أًمؾرطمؾي إًمی مسجد آظمر، و

 .شىمدر درضموهتؿ قمـد اهلل قمزوضمؾ قمغم

ُمْ ﴿وأیي شُمذيمر أیي، ىمد ذيمرين ىمقًمف شمعومم  ىمقًمف  أیي ﴾...َوَلْو َأَّنَّ

﴿شمعوًمی ذم ؾمقرة اًمػتح                 

            .....﴾  ،وإذا ىموركً أیتلم ،

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


 

 
 

 34 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

ؾ أیي إظمری واًمؼرآن یػصِّ  ؽ ًمشمبلمَّ  . ؾ سمعضف سمعضوً أّن أیي إوًمی شمػصِّ

ًمؾتعؾقؾ،  ش... ...»ذم ىمقًمف ؾمبحوكف وشمعوًمی  شاًمالم» أنَّ  ؽوفمفر ًم

ر مـ ذكقب مـ م ومو شملظمَّ ، وسمسبى اؾمتغػورك مو شمؼدَّ ؽواعمعـی ًمقغػر ٕضمؾ

ًَ أنَّ  مف و مـ ـ شمؼدَّ اعمراد مـ ذكبؽ ذم أیي ذكقب مـ ؾمقاه ممَّ  ؾمقاك، وقمروْم

 .یليت مـ سمعده

وهمػم ضموئز أن یؽقن اعمراد ذكبف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، 

يمقػ وىمد قمصؿف اهلل شمعوًمی وؾموئر إكبقوء مـ اًمذكقب، وموًمذكى هفـو 

، وؾمقوق أیي یدل قمؾی مو ىمؾً، وذًمؽ يمرصوف قمـ فموهره ٓ حموًم

ة ة، إذ ٓ طمؽؿ ىمبؾ اًمنمع، وٓ ذكى سمعد اًمـبقَّ ف ٓ ذكى ىمبؾ اًمـبقَّ ٕكَّ 

ر مـؽ صدور ذكى يمام هق فموهر، وموعمعـی واهلل شمعوًمی أقمؾؿ أكَّ  ف ًمق ىمدِّ

مـ ىمبؾ ومـ سمعد، ومؼد همػركوه ًمؽ، وهذا ذم احلؼقؼي إسمراء ًمسوطمتف مـ 

 .ور سموًمعصؿياًمذكى مـذ اًمبدایي وإظمب

 شویالت أهؾ اًمسـيلشم»ىمول اإلموم أسمق مـصقر اعموشمریدي ذم  ومـ صمؿَّ   

 :وضموئز أن یؽقن ىمقًمف ؾمبحوكف وشمعوًمی):مو كصف   ﴿   

          ....﴾  ًأن یغػر ذكبف اسمتداء 

 (.همػراٍن، أي قَمَصَؿف قمـ ذًمؽ، وذًمؽ ضموئز ذم اًمؾغي
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ف ٓ جیقز ًمـو اخلقض ذم هذا إمر واًمبحٌ، وأن ر أكَّ وىمد شمؼرَّ 

ػ مو يمون ذكبف ويمقػ يموكً زًّمتف، هذا مو أوموده اإلموم اهلامم طمقٌ یؼقل كتؽؾَّ 

: وىمقًمف شمعوًمی»اَ ً أیي ف مػرسِّ مو كصر    ﴿       

    ....﴾ ُیرج قمؾی وضمفلم: 

ٓ جیقز ًمـو أن كبحٌ قمـ  صمؿَّ . ف همػر ًمفیرضمع إًمی ذكبف، أظمؼم أكَّ  :أحدمها

اًمبحٌ قمـ زًّمتف ممو  ف مو يمون ذكبف، وأیش يموكً زًّمُتف، ٕنَّ ػ أكَّ ذكبف، وكتؽؾَّ 

 .شػ اًمبحٌ قمـ ذًمؽ ومقخوف قمؾقف اًمؽػریقضمى اًمـؼص ومقف، ومؿـ یتؽؾَّ 

أیي مـ ىمبقؾ اعمتشوهبوت، وضمرٌي  وهذا مـف ريض اهلل شمعوًمی قمـف إؿمعور سملنَّ 

مـف قمؾی مذهى اًمسؾػ ذم اًمتـزیف قمـ اًمظوهر، وشمػقیض اعمراد إًمی اهلل 

صؾی اهلل وشمعوًمی قمؾقف  ؾمبحوكف وشمعوًمی، ومؼد كّزه ريض اهلل شمعوًمی قمـف اًمـبلَّ 

 ؾمبحوكف وشمعوًمی وؾمؾؿ قمـ طمؼقؼي اًمذكى، وومّقض اعمراد سموًمذكى إًمی اهلل

 .ػ ذم هذا إمرسمنومودشمف اعمـع مـ اًمبحٌ واًمتؽؾر 

یرضمع إًمی »: والوجه الثاين :إًمی أن أومود مو یكم ومضی اإلموم ىموئالً 

تف، ومقغػر تؽ، وهق مو یشػع ٕمَّ ذكقب أمَّ  ذكقب أمتف، أي ًمقغػر ًمؽ اهلل

 .شتف سمشػوقمتفٕمَّ 

كحـ سمصدده وًمف مـوؾمبي فموهرة سمام  يمون هذا مجؾي معؽمضي،

مـ اًمرّد قمؾی مـ زقمؿ أن اًمدیـ ٓحیتوج إًمی أطمد طمتی إًمی اًمرؾمقل 
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صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وهق صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ كبی 

وآؾمتغػور دیـ، وهق وؾمقؾي آؾمتغػور، و مصحح  اًمتقسمي،

شمغػر اًمذكقب، وًمـتوسمع اًمؽالم ومقام یتعؾؼ سمزیورة ظمػم  سمفاحلسـوت، و

ؾقف اًمصالة واًمسالم ًمقزداد اعمرام وضقطمو، واعمتقؾمؾ هبذا كوم قمإ

اعمؼول اًمشـقع إًمی مـع اًمتقؾمؾ واًمزیورة شمبعو ٓسمـ شمقؿقي ومضقطمو، ىمول 

قمؾؿ وومؼـی اهلل إ» :اسمـ طمجر اعمؽی اإلموم اعمعظؿ ومی اجلقهر اعمـظؿ

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ،  قف،وومفؿ ظمصقصقوت كبشمفوإیوك ًمطوقمو

وؾمؾؿ  صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقفشمف أن زیور شمفمرضو واعمسورقمي إًمی

 .وسموًمؼقوس مطؾقسمي سموًمؽتوب واًمسـي وإمجوع إمي منموقمي

َؾُؿوْا َأكُػَسُفْم َجآُؤوك ﴿: أمو اًمؽتوب ومؼقًمف شمعوًمی ُْم إِذ ضَّ َوَلْو أََّنَّ

اًبا  ُسوُل َلَوَجُدوْا اَّلل َتوَّ ُم الرَّ ِحقًَم َفاْسَتْغَػُروْا اَّلل َواْسَتْغَػَر هَلُ دًمً قمؾی   (1).﴾رَّ

قمؾی اعمجیء إًمقف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وآؾمتغػور قمـده،  طمٌ إمي

، و دًمً أیضو قمؾی شمعؾقؼ وضمداهنؿ شمفواؾمتغػوره هلؿ، وهذا ٓ یـؼطع سمؿق

ّمو اؾمتغػوره لاهلل شمّقاسمو رطمقام سمؿجقئفؿ واؾمتغػورهؿ واؾمتغػور اًمرؾمقل هلؿ، وم

                                                        

  (1)  [٤٦: اًمـسوء]
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ومفق طموصؾ جلؿقع اعمؤمـلم سمـص ىمقًمف  صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

ََ َوادُْْمِمـَاِت ﴿:شمعوًمی
ِ  .(1)﴾َواْسَتْغِػْر لَِذْكبَِك َولِْؾُؿْمِمـ

ف ومفؿ مـ أیي وصح ومی صحقح مسؾؿ قمـ سمعض اًمصحوسمي أكَّ 

مقر اًمثالصمي اعمقضمبي ذا وضمد جمقئفؿ واؾمتغػورهؿ ومؼد شمؽؿؾً إنذًمؽ، وم

 .تفًمتقسمي اهلل شمعوًمی ورمح

اًمؽریؿي وإن وردت ومی ىمقم معقـلم ومی طمول احلقوة شمعؿ وأیي 

سمعؿقم اًمعؾي يمؾ مـ وضمد ومقف ذًمؽ اًمقصػ ومی احلقوة وسمعد اعمامت، وًمذًمؽ 

ومفؿ اًمعؾامء مـفو اًمعؿقم ًمؾجوئلم، واؾمتحبقا عمـ أشمی ىمؼمه صؾی اهلل شمعوًمی 

شمی ذًمؽ ومی طمؽویي لقمؾقف وؾمؾؿ أن یؼرأهو مستغػرا اهلل شمعوًمی يمام ی

اًمعتبی
(2)

رظمقن، ماًمتی ذيمرهو اعمصـػقن ومی اعمـوؾمؽ مـ مجقع اعمذاهى واعم 

                                                        

[ 19: حمؿد ]  (1)  

قؾت ذكر حؽاية العتبی فقام بعد طؾی صػحة وزاد حؽاية طن سقدكا طؾی كرم ] (2)

أهنم بعد دفـه صؾی اهلل تعالی طؾقه  فهوفقفا طن طؾّی كرم اهلل وج فهاهلل وج

وسؾم بثالثة أيام جاءهم أطرايب فرمی كػسه طؾی الؼرب الرشيف طؾی ساكـه 

يارسول اهلل قؾت فسؿعـا : ال، وقسهطؾی رأ بهالصالة والسالم، وحـا من ترا

: قولك سبحاكه وتعالی وما وطقـا طـك، وكان فقام أكزل اهلل طؾقك قوله تعالی

ُسوُل ﴿ ُم الره َؾُؿوْا َأكُػَسُفْم َجآُؤوك َفاْسَتْغَػُروْا اهلل َواْسَتْغَػَر ََلُ ُْم إِذ ظه َوَلْو َأَّنه

ِحقًم  اًبا ره سی وجئتك تستغػرلی إلی ربی وقد ضؾؿت كػ .﴾َلَوَجُدوْا اهلل َتوه
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ويمؾفؿ اؾمتحبقهو ًمؾزائر ورأوهو مـ آداهبو اًمتی یسـ ًمف ومعؾفو، ویستػود مـ 

ومی طمقز اًمنمط اًمدال قمؾی اًمعؿقم أن أیي اًمؽریؿي  َجآُؤوك﴾﴿وىمقع 

 .ـموًمبي ًمؾؿجیء إًمقف مـ سمعد ومـ ىمرب سمسػر وسمغػم ؾمػر

َوَمْن ََيُْرْج ِمْن َبْقتِِه ُمَفاِجًرا إََِل اَّللَِّ َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه ﴿وىمقًمف شمعوًمی 

﴾ادَْْوُت َفَؼْد َوَقَع َأْجُرُه َطَذ اَّللَِّ 
(1)

وٓ ؿمؽ قمـد مـ ًمف أدكی مسؽي مـ 

ذوق اًمعؾؿ أن مـ ظمرج ًمزیورة رؾمقل اهلل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ 

صؾی اهلل  شمفشمی أن زیورلإًمی اهلل ورؾمقًمف، عمو ییصدق قمؾقف أكف ظمرج مفوضمرا 

داظمؾي ومی  شمفومی طمقو شمف، وزیورشمفومی طمقو شمفيمزیور شمفشمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سمعد وومو

 .طمودیٌ اًمنمیػي أشمقيسمـص إ شمفأیي اًمؽریؿي ىمطعو ومؽذا سمعد وومو

 .طمودیٌشمی مـ إلوأمو اًمسـي ومام ی

مر اًمصحقحي اعمتػؼ قمؾقفو إوأمو اًمؼقوس ومؼد ضموء أیضو ومی اًمسـي 

مـفو أوًمی  سمزیورة اًمؼبقر، ومؼؼم كبقـو حمؿد صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

وأیضو ومؼد صمبً أكف  سمؾ ٓ كسبي سمقـف و سملم همػمه، وأطمؼ و أقمؾی، وأطمری،

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ زار أهؾ اًمبؼقع و ؿمفداء أطمد، ومؼؼمه اًمنمیػ 

                                                                                                                                  

فـودی من الؼرب الرشيف أكه قد غػرلك، وجاء لك طن طؾی أيضا من صريق 

 [زهری غػرلهاأل ).أخری

 [100: الـساء ]  (1)
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صؾی اهلل شمعوًٰمی قمؾقف  شمفضمقب اًمتعظقؿ، وًمقسً زیورأوًمی عمو ًمف مـ احلؼ وو

ًمـو قمظقؿ اًمرمحي واًمؼميمي سمصالشمـو  ، وًمقـوسمفواًمتؼمك  ؿفوؾمؾؿ إٓ ًمتعظق

وؾمالمـو قمؾقف صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـد ىمؼمه اًمنمیػ سمحرضة اعمالئؽي 

 .احلوومقـبف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

ئؿَي محؾي اًمنمع اًمنمیػ وأمو إمجوع اعمسؾؿلم ومؼد كؼؾ مجوقمي مـ إ

اًمذیـ قمؾقفؿ اعمدار واعمعقل ومی كؼؾ اخلالف اإلمجوع، وإكام اخلالف سمقـفؿ 

 .ومی أهنو واضمبي أو مـدوسمي

وقمؾی يمؾ مـ اًمؼقًملم ومفك مع مؼدموهتو مـ كحق اًمسػر اًمقفو وًمق 

سمؼصدهو ومؼط دون أن ُیضؿ هلو ىمصد اقمتؽوف أوصالة سمؿسجده صؾی اهلل 

: مـ أهؿ اًمؼرسموت وأكجح اعمسوقمی، ومـ صمؿ ىمول احلـػقي شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

إهنو واضمبي، وىمول : إهنو شمؼرب مـ درضمي اًمقاضمبوت، وىمول سمعض أئؿي اعموًمؽقي

 .یعـی مـ اًمســ اًمقاضمبي: همػمه مـفؿ

ویدل ًمذًمؽ أطمودیٌ صحقحي سحیي ٓ یشؽ ومقفو إٓ مـ اكطؿس 

 .شمفكقر سمصػم

مـ زار ىمؼمی وضمبً ًمف » ىمقًمف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

 .(2)شطمّؾً ًمف ؿمػوقمتی»وومی روایي  (1)شؿمػوقمتی

                                                        

(1)  

(2)  
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ؼی واسمـ قمسويمر قفومـفو ظمؼم أسمی یعؾی واًمدار ىمطـی واًمطؼماكی واًمب

وومی  (2)شومزاركی سمعد ووموشمی»وومی روایي  (1)شمـ طمٍ ومزار ىمؼمی»وضعػوه 

ورواه  (3)شومزاركی سمعد ووموشمی قمـد ىمؼمی يمون يمؿـ زاركی ومی طمقوشمی»روایي 

مـ طمٍ ومزار ىمؼمی سمعد مقشمی يمون يمؿـ زاركی ومی طمقوشمی »همػم واطمد سمؾػظ 

 .(4)شو صحبـی

مـ زاركی إًمی اعمدیـي، يمـً ًمف ؿمػقعو »ومـفو ظمؼماًمدار ىمطـی 

 .(5)شوؿمفقدا

مـ زاركی »أوىمول  شمـ زار ىمؼمی»ومـفو ظمؼم أسمی داود اًمطقوًمسی 

اهلل شمعوًمی ومی  ثفاحلرملم سمعطمد ليمـً ًمف ؿمػقعو أو ؿمفقدا، ومـ موت سم

 ۔شأمـلم یقم اًمؼقومي

أی سملن مل یؼصد همػم  شمـ زاركی متعؿدا»ومـفو ظمؼم اًمعؼقؾی وهمػمه 

 شمـ ضموءكی زائرا ٓ شمعؿؾف إٓ زیورشمی»زیورشمی يمام مر ومی معـی ظمؼم 

يمون ومی ضمقاری یقم اًمؼقومي، ومـ ؾمؽـ اعمدیـي وصؼم قمؾی سمالئفو »احلدیٌ 

 .شؿمفقدا وؿمػقعو یقم اًمؼقومي يمـً ًمف

                                                        

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  
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ؼف ومـفو ظمؼم اًمدار ىمطـی وهمػمه سمسـد ومقف جمفقل سمّقـف همػمهؿ ممـ وصم

طمد لكام زاركی ومی طمقوشمی، ومـ موت سملمـ زاركی سمعد مقشمی ومؽ»اسمـ طمبون 

 .شاحلرملم سمعٌ مـ أمـلم یقم اًمؼقومي

مـ طمٍ طمجي اإلؾمالم، وزار ىمؼمی، وهمزا »زدی ومـفو ظمؼم إ

 .شًمف اهلل شمعوًمی ومقام اومؽمض قمؾقفلوصؾی ومی سمقً اعمؼدس مل یس همزوة،

كام زاركی وأكو لمـ زاركی سمعد مقشمی، ومؽ»یفومـفو ظمؼم اسمـ مردو

 .شطمی، ومـ زاركی يمـً ًمف ؿمفقدا و ؿمػقعو یقم اًمؼقومي

مـ زاركی سموعمدیـي حمتسبو »ومـفو ظمؼم أسمـ قمقاكي واسمـ أسمی اًمدكقو 

 .شؿمػقعو»أو  شیقم اًمؼقومييمـً ًمف ؿمفقدا وؿمػقعو 

مـ موت ومی أطمد احلرملم سمعٌ مـ أمـلم »ومـفو ظمؼم اسمـ طمبون 

 .شیقم اًمؼقومي، ومـ زاركی حمتسبو إًمی اعمدیـي يمون ومی ضمقاری یقم اًمؼقومي

كام زاركی طمّقو، ومـ زار لمـ زاركی مقتو، ومؽ»ومـفو ظمؼم اسمـ اًمـجور

ومو مـ أطمد مـ أمتی ًمف ؾمعي صمؿ مل ىمؼمی وضمبً ًمف ؿمػوقمتی یقم اًمؼقومي، 

 .شیزركی ومؾقس ًمف قمذر

مـ زاركی ومی مموشمی يمون يمؿـ زاركی ومی »ومـفو ظمؼم اًمعؼقؾی 

أو  شطمقوشمی، ومـ زاركی طمتی یـتفك إًمی ىمؼمی يمـً ًمف یقم اًمؼقومي ؿمفقدا

 .شؿمػقعو»ىمول 
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مـ طمٍ إًمی مؽي صمؿ »ومـفو ظمؼم اًمدیؾؿی ومی مسـد اًمػردوس 

 .شمسجدی يمتبً ًمف طمجتون مؼمورشمونىمصدكی ومی 

إًمی اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی عف یروم ففومـفو ظمؼم قمؾی يمرم اهلل وضم

كام لمـ زار ىمؼمی سمعد مقشمی، ومؽ»قمؾقف وؾمؾؿ سمسـد ومقف ضعػ أو اكؼطوع 

وضموء قمـف مـ ىمقًمف سمسـد  شزاركی ومی طمقوشمی ومـ مل یزر ىمؼمی ومؼد ضمػوكی

اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ يمون ومی ضمقار مـ زار ىمؼم رؾمقل اهلل صؾی »ضعقػ 

 .شرؾمقل اهلل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

مـ أشمی اعمدیـي زائرا ًمی »ومـفو سمسـد ومقف متفؿ و حیتؿؾ اإلرؾمول

 .شوضمبً ًمف ؿمػوقمتی یقم اًمؼقومي ومـ موت ومی أطمد احلرملم سمعٌ آمـو

يمثر، أو فموهرة ومی طمودیٌ يمؾفو إمو سحیي وهك إصمؿ هذه إ

صؾی اهلل  شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ طمقو و مقتو ًمؾذيمر شمف يمد زیورلكدب، سمؾ شم

كثی أشمقلم مـ ىمرب أو سمعد، ومقستدل هبو قمؾی ومضقؾي ؿمد اًمرطمول وإ

ًمذًمؽ، و كدب اًمسػر ًمؾزیورة طمتی ًمؾـسوء أی اشمػوىمو يمام أظمذه اًمریؿی مـ 

ـّ اًمزیورة ًمؽؾ طموج، وسمحٌ ومقف همػمه أن ىمبقر اًمصوحللم : ىمقهلؿ شمس

 .واًمشفداء يمذًمؽ

ووضمف ؿمؿقل اًمزیورة ًمسػر أهنو شمستدقمی آكتؼول مـ مؽون اًمزائر 

یي اًمؽریؿي،  وموًمزیورة  إًمی مؽون اعمزور يمؾػظ اعمجیء اًمذی كصً قمؾقف ٔا

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


 

 
 

 43 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

إمو كػس آكتؼول مـ مؽون إًمی مؽون سمؼصدهو، وإمو احلضقر قمـد اعمزور 

ومـ سمعد ٓسمد مـف  مـ مؽون آظمر، و قمؾی يمؾ وموٓكتؼول اًمشومؾ مـ ىمرب

ومی حتؼقؼ معـوهو، وإذا يموكً يمؾ زیورة ىمرسمي يمون يمؾ ؾمػر إًمقفو ىمرسمي، وىمد 

سموًمبؼقع  سمفصح ظمروضمف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ًمزیورة ىمبقر أصحو

ذا صمبتً منموقمقي آكتؼول ًمزیورة ىمؼمهمػمه صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف نطمد، وملوسم

 .وؾمؾؿ ومؼؼمه اًمنمیػ أطمری وأوًمی

قمدة اعمتػؼ قمؾقفو أن وؾمقؾي اًمؼرسمي اعمتقىمػي قمؾقفو ىمرسمي أی مـ واًمؼو

طمقٌ إیصوهلو إًمقفو، ومال یـوومی أكف ىمد یـضؿ إًمقفو حمّرم مـ ضمفي أظمری 

سحیي ومی أن اًمسػر ًمؾزیورة ىمرسمي مثؾفو، وزقمؿ  .يمؿشی ومی ـمریؼ مغصقب

ال یعّقل أن اًمزیورة ىمرسمي ومی طمؼ اًمؼریى ومؼط اومؽماء قمؾی اًمنمیعي اًمغراء وم

 .قمؾقف

وأّمو ختقؾ سمعض اعمحروملم أن مـع اًمزیورة أو اًمسػر إًمقفو مـ سموب 

دی إًمی اًمنمك، ومفق ختقؾ سموـمؾ دل ماعمحوومظي قمؾی اًمتقطمقد، وأن ذًمؽ ممو ی

مسوضمد  دی ًمذًمؽ هق اختوذ اًمؼبقرمقمؾی همبووة متخقؾف وظمبوًمف، ٕكوعم

طمودیٌ اًمصحقحي، واًمعؽقف قمؾقفو، واًمتصقیر ومقفو، يمام ورد ومی إ

سمخالف اًمزیورة واًمسالم واًمدقموء، ويمؾ قموىمؾ یعؾؿ اًمػرق سمقـفام، ویتحؼؼ 

أن اًمـقع اًمثوكی إذا ومعؾ قمؾی اعمحوومظي قمؾی آداب اًمنمیعي اًمغراء ٓیمّدی 
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إًمی حمذور اًمبتي، وأن اًمؼوئؾ سمؿـع ذًمؽ مجؾي ؾمدا ًمؾذریعي متؼقل قمؾی اهلل 

 .اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿؾمبحوكف وشمعوًمی وقمؾی رؾمقل اهلل صؾی 

 :وهـو أمران ٓسمد مـفو

وضمقب شمعظقؿ اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، ورومع  :أحدمها

 .قمؾی ؾموئر اخلؾؼ تفرشمب

شمف إومراد اًمرسمقسمقي واقمتؼود أن اًمرب شمبورك وشمعوًمی مـػرد سمذا :والثاكی

، ومؿـ اقمتؼد ومی خمؾقق مشوريمي اًمبوری ؼفوأومعوًمف قمـ مجقع ظمؾ شمف وصػو

ؾمبحوكف وشمعوًمی ومی ؿمیء مـ ذًمؽ ومؼد أذك، ومـ ىمرص سموًمرؾمقل صؾی 

ومؼد قمصی أو يمػر، ومـ سموًمغ ومی  تفاهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ قمـ ؿمیء مـ مرشمب

كقاع اًمتعظقؿ و مل یبؾغبف موُیتص لصؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سم ؿفشمعظق

سموًمبوری ؾمبحوكف وشمعوًمی ومؼد أصوب احلؼ، وطموومظ قمؾی ضموكى اًمرسمقسمقي 

 .ًمرؾموًمي مجقعو، وذًمؽ هق اًمؼقل اًمذی ٓ إومراط ومقف وٓشمػریطوا

يمقػ حتؽی اإلمجوع اًمسوسمؼ قمؾی منموقمقي اًمزیورة : ن ىمؾًنوم

ظمری احلـوسمؾي مـؽر عمنموقمقي ذًمؽ لواًمسػر إًمقفو وـمؾبفو واسمـ شمقؿقي مـ مت

ومی آؾمتدٓل  -أقمـی اسمـ شمقؿقي-؟ وأـمولطفيمؾف يمام رآه اًمسبؽی ومی ظم

ؾمامع، وشمـػر قمـف اًمطبوع سمؾ زقمؿ طمرمي اًمسػر هلو إمجوقمو إ ًمذًمؽ سمام متجف
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طمودیٌ اًمقاردة ومقفو مقضققمي، وأكف ٓ شمؼرص ومقف اًمصالة، وأن مجقع إ

 ظمر قمـف مـ أهؾ مذهبفلسمعض مـ شم عفوشمب

مـ هقاسمـ شمقؿقي طمتی یـظر إًمقف أو یعّقل ومی ؿمیء مـ أمقر : ىمؾً

 شمفئؿي اًمذیـ شمعؼبقا يمؾامي مـ إاًمدیـ قمؾقف؟ وهؾ هق إٓ يمام ىمول مجوقم

 مف، وىمبوئح أوهوشمفاًمػوؾمدة، وطمججف اًمؽوؾمدة، طمتی أفمفروا قمقار ؾمؼطو

رداء اخلزی  سفقمبد أضؾف اهلل شمعوًمی وأهمقاه، وأًمب۔، يموًمعزسمـ مجوقميشمفوهمؾطو

اهلقان، وأوضمى ًمف بف وأرداه، وسمّقأه مـ ىمقة آومؽماء واًمؽذب مو أقمؼ

، تفكوم، اعمجؿع قمؾی ضمالًمآؾمالم، و قمومل إ احلرمون؟ ىمد شمصدی ؿمقخ

، وكّقر طمف، اًمتؼی اًمسبؽی ىمدس اهلل شمعوًمی روتفوإموم طمفواضمتفوده وصال

 ، ًمؾرد قمؾقف ومی شمصـقػ مستؼؾ أومود ومقف وأضمود وأصوب، وأوضحفرضحی

سمبوهر طمججف ـمریؼ اًمصقاب، ومشؽر اهلل شمعوًمی مسعوه، وأدام قمؾقف ؿمآسمقى 

 ۔آملم۔ ورضوه تفرمح

ومـ قمجوئى اًمقضمقد مو دمورس قمؾقف سمعض اًمسذج مـ احلـوسمؾي 

إكس ىمبؾف وٓ ضمون، وأشمی  ثفـاحلسون، اًمتی مل یطؿ شمفومغؼم ومی وضمقه خمدرا

إذ ضمفؾ  تفوقمدم ومضؾف، ومؾق شمفقمقراء همبوو سمفسمام دل قمؾی ضمفؾف، وأفمفر

، ًمؽـ إذا همؾبً بف،وقمسوه إذا أومرط و ومّرط رضمع إًمی ًمسمفاؾمتحقو مـ ر
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ًمعقوذ سموهلل شمعوًمی اًمشؼووة اؾمتحؽؿً اًمغبووة، ومعقوذا سمؽ اًمؾفؿ مـ ذًمؽ، وا

 ۔ورضاقمي إًمقؽ یو رب قمزت ىمدرشمؽ ومی أن شمدیؿ ًمـو ؾمؾقك أوضح اعمسوًمؽ

هذا ومو وىمع مـ اسمـ شمقؿقي ممو ذيمر وإن يمون قمثرة ٓ شمؼول أسمدا، 

كف ؾمّقًمً ًمف ومنمفو دوامو رسمدا، ًمقس سمعجقى، مومصقبي یستؿر قمؾقف ؿم

كػسف وهقاه ؿمقطوكف، أكف رضب مع اعمجتفدیـ سمسفؿ صوئى،ومو دری 

ىمبح اعمعویى، إذ ظموًمػ إمجوقمفؿ ومی مسوئؾ يمثػمة، لاعمحروم أكف أشمی سم

وشمدارك قمؾی أئؿتفؿ ؾمقام اخلؾػوء اًمراؿمدیـ سموقمؽماضوت ؾمخقػي ؿمفػمة، 

ؾمامع، و شمـػرقمـف اًمطبوع، طمتی وأشمی مـ كحق هذه اخلراوموت سمام متجف إ

ىمدس، اعمـزه ؾمبحوكف و شمعوًمی قمـ يمؾ كؼص واعمستحؼ دمووز إًمی اجلـوب إ

 تفًمؽؾ يمامل أكػس، ومـسى إًمقف اًمعظوئؿ واًمؽبوئر، وأظمرق ؾمقوج قمظؿ

سمام أفمفره ًمؾعومي قمؾی اعمـوسمر، مـ دقمقی اجلفي واًمتجسقؿ،  تفويمؼمیوء ضمالًم

قمؾقف قمؾامء ظمریـ، طمتی ىموم لوشمضؾقؾ مـ مل یعتؼد ذًمؽ مـ اعمتؼدملم واعمت

إًمی أن موت سفوىمفره، ومحبسف قمرصه وأًمزمقا اًمسطون سمؼتؾف أوطمب
(1)

 ،

                                                        

عثرة ال [ إلی قوله]وقوله ما وقع من ابن تقؿقة [ زهری غػرلهأی األ]قؾت ] . (1)

یومي إلی : تؼال أبدا قال الشقخ اإلمام أمحد رضا قدس رسه فی ادعتؿد ادستـد

بد بؿعـی الزمان الطویل كم يف أكوار إكػاره أو جیؿل عؾی التغؾقظ أو األ

مبـي عؾی أكه كػر بالتجسقم، والؽافر مؤاخذ بم التـزیل، أو ادراد يف الدكقا، أو 
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ومخدت شمؾؽ اًمبدع وزاًمً شمؾؽ اًمظؾامت، صمؿ اكترصًمف أشمبوع مل یرومع اهلل 

لَُّة ﴿ؾمو، سمؾ، لشمعوًمی هلؿ رأؾمو، ومل یظفرهلؿ ضموهو وٓ سم َبْت َطَؾْقِفُم الذِّ ُُضِ

بَِحْبٍل ِمَن اَّللَِّ َوَحْبٍل ِمَن الـَّاِس َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اَّللَِّ َأْيَن َما ُثِؼُػوا إَِلَّ 

ُْم َكاُكوا َيْؽُػُروَن بِآَياِت اَّللَِّ َوَيْؼُتُؾوَن  َبْت َطَؾْقِفُم ادَْْسَؽـَُة َذلَِك بَِلَّنَّ َوُُضِ

﴾اْْلَْكبَِقاَء بَِغْرِ َحقٍّ َذلَِك بََِم َطَصْوا َوَكاُكوا َيْعَتُدونَ 
(1)

 مو أطمسـ مو[ قفشمـب]  

أن يمقن اًمزیورة ىمرسمي قف وإن يمون ومقف مو وم ۔طمؽوه اًمسبؽی قمـ سمعض اًمػضالء

معؾقم مـ اًمدیـ سموًمرضورة، وضموطمده حمؽقم قمؾقف سموًمؽػر اكتفك ومتأّمؾف 

إذ یؾزم مـ يمقن اًمزیورة  عفأو شموسم عفًمتعؾؿبف ىمبح مو ضموءسمف اسمـ شمقؿقي ومـ م

 یورة ىمرسمي، وهذا اًمؾزوم سمقـفام سملّم ٓ ُیػی إٓقمؾیىمرسمي أن اًمسػر عمجرد اًمز

 مفمعوكد، ومؿـ شمقىمػ ذم يمقن اًمسػر عمجرد اًمزیورة ىمرسمي وأكؽر ذًمؽ، ًمز

اًمتقىمػ ذم يمقن اًمزیورة ىمرسمي وإكؽور ذًمؽ، وىمد قمؾؿً أّن إكؽور اًمزیورة يمػر 

  (2) .كف قمظقؿنومؾقحذر ذًمؽ، وم

ىمد ـمّقًمـو ومی مبحٌ اًمزیورة، وكرضمق أن ٓ كؽقن ىمد أمؾؾـو، وأّدی 

سمـو إًمی اًمتطقیؾ ومظوقمي هذا اًمؼقل اًمبشع ومی مـع اًمتقؾمؾ، وىمد اؾمتتبع مـع 

                                                                                                                                  

دوكه أیضا قالوا مل كك من ادصؾنی، و معؾوم أن عثرة الؽافر ال تؼال أبدا فاففم، 

 [والصواب أن ابن تقؿقة ضال مضل ال كافر، واهلل تعالی أعؾم

 [112: آل قمؿران ].  (1)

 [ 30إىل صـ12اجلوهر املنظم ملخصا من صـ  ]  (2)  
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صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سمال ؿمؽ، ومؼصدكو أن  ىمفاًمزیورة وهك مـ طمؼق

إًمی مـوىمضي اسمـ  كظورٕقمؾی مدی سمشوقمي هذه اعمؼوًمي يمام أردكو أن كقضمف ابف كـ

سمام جیى  شاًمصورم اعمسؾقل»شمقؿقي كػسف سمـػسف ًمؽی یروا يمقػ ّسح ومی 

ويمقػ كػوه رأؾمو سمؿـع  صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، ؿفقمؾی اًمـوس مـ شمعظق

اًمزیورة و حتریؿ اًمسػر هلو، مع أهنو ؾمـي مـ ؾمــ اعمسؾؿلم، ىمول اًمعالمي اهلامم 

 :عمـتؼدومضؾ اًمرؾمقل اًمبدایقكی ومی اعمعتؼد ا

هنو ؾمـي مـ ؾمــ نوم :ومـفو زیورة ىمؼمه صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ»

اعمسؾؿلم اعمجؿع قمؾقفو، و ومضقؾي مرهّمى ومقفو، ىمول صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف 

كام لومـ زاركی سمعد مقشمی ومؽ» ،شمـ زار ىمؼمی طمؾً ًمف ؿمػوقمتی»: وؾمؾؿ

ومـ مل »، شمـ طمٍ اًمبقً ومل یزركی ومؼد ضمػوكی»، شزاركی ومی طمقوشمی

سمف قمؾی وضمقب اًمزیورة سمعد اإلؾمتطوقمي،  ، وىمد اؾمتدلشیزرىمؼمی ومؼد ضمػوكی

ن اًمزیورة مبوطمي سملم اًمـوس، وواضمى ؿمد نوم: وىمول أسمق قمؿران اًمػورؾمی

 .شاًمرطمول إًمی ىمؼمه صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ

یرید سموًمقضمقب هفـو وضمقب كدب و شمرهمقى ٓ وضمقب ومرض، 

رة اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وىمد ومرط اسمـ شمقؿقي طمقٌ طمرم اًمسػر ًمزیو

وؾمؾؿ، يمام أومرط همػمه طمقٌ ىمول يمقن اًمزیورة ىمرسمي معؾقم مـ اًمدیـ 

سموًمرضورة، وضموطمده حمؽقم قمؾقف سموًمؽػر، وًمعؾ اًمثوكی أىمرب إًمی اًمصقاب، 
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كف ومقق حتریؿ حتریؿ مو أمجع اًمعؾامء ومقف سموإلؾمتحبوب یؽقن يمػرا ٕ ٕن

اعمبوح اعمتػؼ قمؾقف ومی هذا اًمبوب
(1).  

ىمول ضمّدكو إموم أهؾ اًمسـي اًمشقخ أمحد رضو ىمدس رسه حتً ىمقًمف 

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف  شمفأی ومال شمؽقن زیور:شن اًمزیورة مبوطمي سملم اًمـوسنوم»

وؾمؾؿ يمزیورة ؾموئر اًمـوس سمؾ جیى أن یـدب كدسمو مميمدا أؿمد شمويمقد
(2)

. 

 [۰۵۴ص ]

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سموىمقي مل شمـؼطع  تفوسمام ىمّدمـو یتبلّم أن طمرم

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وأكف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ أمون شمف سمقومو

طمقوة  سمفسمف أؾموس اًمدیـ، وأكف طمی و ًمؾعومل ؾموئر اًمزمون ، وأن اًمتقؾمؾ

صؾی اهلل شمعوًٰمی قمؾقف وؾمؾؿ، وىمقوم  شمفاًمدیـ، وأدل دًمقؾ قمؾی صمبوت طمقو

، واؾمتؿرار طموضمتـو إًمقف صؾی شمف شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سمعد ووموصؾی اهلل تفطمرم

اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ومی صحي اًمعبودة، وومی ىمبقهلو هذه اًمصالة اًمتی هك 

قمامد اًمدیـ، وحتریؿفو اًمتؽبػم، و حتؾقؾفو اًمتسؾقؿ، يمام ورد ومی طمدیٌ اًمـبی 

اًمؽریؿ صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، و ومقف رمز، ًمقومفؿً، قمظقؿ وهذه 

                                                        

تـؼقة اإليامن من طؼائد مبتدطة الزمان ادعرف باسم ادعتؼد ادـتؼد  (1)

 (171،172ص)

 (172ص)تـؼقة اإليامن من طؼائد مبتدطة الزمان ادعرف باسم ادعتؼد ادـتؼد  (2)
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اًمسالم قمؾقؽ أهیو اًمـبی ورمحي اهلل »اًمصالة متومفو سموًمتشفد اًمذی یؼول ومقف 

إؿمورة فموهرة إًمی  قفووم ،شاًمسالم قمؾقـو و قمؾی قمبود اهلل اًمصوحللم شمفوسمريمو

، و شمعظقؿ ؾموئر ؿفكف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، و ـمؾى شمعظقلسمشیف اًمتـق

وقمؾی ؾموئر اًمصوحللم شمبعو قمبود اهلل اًمصوحللم مـو سموًمتسؾقؿ قمؾقف اؾمتؼالٓ 

وهق فموهر، ومال كطقؾ سمذيمر كصقص اًمعؾامء اًمؽرام ومی هذا اعمؼوم، وهذا   ًمف،

وأن هذا . شومی اًمدیـؼف سمف ظمػما، یػ ومـ یرد اهلل»سمف  اًمصالة ظمصـو اهلل ؼفوم

سمف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ،  اًمؼقل مـ هذا اًمؼوئؾ جموهرة سمـبذ اًمتقؾمؾ

ی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، وىمطع ًمعری اإلؾمالم ، وكبذ مو یقصؾـو إًمقف صؾ

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ  تفوهدم ٕؾموس اًمدیـ واكطقی قمؾی كبذ ؾمـ

يمام اكطقٰی قمؾی اقمتؼودهؿ أكف صؾی [و شمقىمػمه  ؿفشمی سموشمبوقمفو شمعظقلاًمتی یت

سمف يمبػماًمقهوسمقي إؾمامقمقؾ  اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ مقً واًمعقوذ سموهلل و ّسح

ؿمـع يمؾؿي و كسبفو إًمی اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، لاًمدهؾقی سم

مـ اًمقهوسمقي ومی جمؾس، وضمرت قمودة اًمقهوسمقي ومی  شذايمركوئؽ»سمف  وشمبجح

 شأظمطوء اسمـ شمقؿقي»يمؾ مؽون أهنؿ یتػقهقن هبذا اًمذی یزقمؿقن، ومـ ـموًمع 

[ زهری همػرًمفإ .یتحؼؼ ًمف مو ىمؾـو ویؼػ قمؾی يمثػم مـ ومظوئع اسمـ شمقؿقي

ّدی مو سمّره، و یستتبع كبذ اًمسـي كبذ اًمؼرآن، وی فویتؿثؾ ومی متوسمعتفو طمبّ 
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سموٕومم إًمی ظمرق إمجوع اعمسؾؿلم، ومام سموًمؽ سمؼقوس اعمجتفدیـ؟ وموكظر إًمی 

 .قمظؿ اًمرضر مـ هذه اعمؼوًمي، يمقػ قمّػی قمؾی مجقع أصقل اًمدیـ

مجوع ومجؾي اًمؼقل ومی هذا اًمؼوئؾ أكف مورق مـ اًمدیـ، ظمورق إل

اعمسؾؿلم، حمؽقم قمؾقف و قمؾی مـ أىمره سموًمؽػر قمـد يمثػم مـ اًمػؼفوء وأئؿي 

مو یؽقن اًمؽػر اشمػوىمو یبطؾ اًمعؿؾ واًمـؽوح »: اًمدیـ، ىمول ومی اًمدراعمختور

مر سموٓؾمتغػور واًمتقسمي و دمدید موأوٓده أوٓد زكو، ومو ومقف ظمالف ی

  (1).شاًمـؽوح

ىمقًمف ]دید اإلؾمالم، أی دم[ ىمقًمف واًمتقسمي: ]ىمول ومی رد اعمحتور

.شأی اطمتقوـمو يمام ومی اًمػصقل اًمعامدیي[ ودمدید اًمـؽوح
(2)

واهلل  

 .ؾمبحوكف و شمعوًمی اقمؾؿ

وىمد أىمومفوهلل مؼوم »: مؾ ومقام أؾمؾػـو قمـ اسمـ شمقؿقي مـ ىمقًمفلمـ شم: شمتؿي

صؾی اهلل شمعوًمی  ، قمرف أن اسمـ شمقؿقي اقمؽمف سملكفشكػسف ومی أمره وهنقف

ن أمره صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ وهنقف سمؿثوسمي قمؾقف وؾمؾؿ ؿمورع، وأ

أمر اهلل شمعوًمی وهنقف، وهبذا اعمعـی كطؼ اإلموم ذف اًمدیـ اًمبقصػمی 

                                                        

(1) . [4 /247] 

(2) . [4 /247] 
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رىض اهلل سمف اسمـ شمقؿقي، ىمول اإلموم اًمبقصػمی ًمؽـ سمقضمف أظمػ ممو أشمی

 :قمـف

 أسمر ومی ىمقل ٓمـف وٓ كعؿ  كبقـو أمر اًمـوهك ومال أطمد 

سمف اسمـ شمقؿقي،  قمومؾقا اإلموم اًمبقصػمی سمغػم مو قمومؾقاًمؽـ اًمقهوسمقي 

ن اسمـ شمقؿقي قمـد اًمقهوسمقي إموم اهلدی، واًمبقصػمی قمـدهؿ رضمؾ مـ أهؾ نوم

 شمفاهلقی، سمؾ هق قمـدهؿ مـ أهؾ اًمنمك، ومو ىموًمف ذك، مـ أضمؾ ذًمؽ سمرد

ممـققمي يمام هق معؾقم قمـد يمؾ أطمد، وًمؽـ هذه اًمسبي ٓشمؼترص قمؾی اإلموم 

مـ أهؾ اًمسـي، سمؾ شمتجووز إًمی اسمـ شمقؿقي ومـ اختذه  عفقصػمی ومـ شمباًمب

إمومو سمؾ ًمق رأی اًمقهوسمقي سمعققن اإلكصوف ًمقضمدوا هذه اعمسبي شمعّدت إًمی 

ومی هذا اعمؼوم، وومّقض إًمقف اًمبقون ومی احلالل  فن اهلل أىموم كبقّ ناهلل واًمرؾمقل، وم

ُسوُل ﴿: ىموئؾطمؽوم، ىمول ضمؾ مـ واحلرام، وأمره سمتنمیع إ َوَما آَتاُكُم الرَّ

﴾َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َطـُْه َفاْكَتُفوا
(1)

كف لوىمول اًمـبی قمؾقف اًمصالة واًمسالم يم  

أٓ إكی أوشمقً مع اًمؼرآن مثؾف یعـی احلدیٌ، أٓ »: یبلّم مـ أیي اعمرام

ـ قمؾقؽؿ هبذا اًمؼرآن أطمؾقا مو ومقف م تفٓیؼقًمـ رضمؾ ؿمبعون قمؾی أریؽ

 .طمالل وطمّرمقا مو ومقف مـ طمرام، وإّن مو طمّرم رؾمقل اهلل مثؾ مو طمّرم اهلل

                                                        

 [7: احلنم ] . (1)
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 53 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

أمحد واًمدارمی وأسمقداود واًمؽممذی واسمـ موضمف قمـ اعمؼدام سمـ معدیؽرب ]

 [رضی اهلل شمعوًمی قمـف سمسـد طمسـ

أكطؼ اهلل ؾمبحوكف وشمعوًمی اسمـ شمقؿقي هبذا اًمذی شمری ًمقؽػقـو أهؾ اًمسـي 

اعمعقكي، وًمقؽقن ىمقًمف طمّجي قمؾقف وقمؾی مـ ؾموروا مسػمه ومی كػی 

اًمقؾمقؾي، هذا وىمد شمعرض هلذا اعمطؾى اجلؾقؾ ضمدكو اإلموم اًمػذ 

ًمـوقمتك  مـ واًمعؾیإ»اعمجدد اًمشقخ أمحد رضو ىمدس رّسه ومی 

و أـمول ومقف اعمؼول طمتی ضموءت  ومود و أضمود لوم شبالءاعمصطػك سمداومع اًم

مـقي اًمؾبقى »رؾموًمي مستؼؾي، أؿمور قمؾی مـ ؿموء أن یػرزهو أن یسؿقفو 

مـ احلری أن كقرد هـو كبذة مـ هذه . شأن اًمتنمیع سمقد احلبقى

اًمرؾموًمي إكجوطمو ًمطؾبي اصمـلم مـ أطمبتـو وإمتومو ًمؾؿطؾى، وًمـجعؾ 

ؽؿ اًمقهوسمقي وضمرهیؿ ظمؾػ اهلقی، وًمػمی سمؿرأی مـ اًمـقافمر حت

اًمـوفمر يمقػ ُیتؾػ معومؾتفؿ مع ىمدوهتؿ قمـ معومؾتفؿ مع همػمهؿ، 

ووهوسمقي اهلـد ومـفؿ اًمدیقسمـدیي سمؾقتفؿ ومی ذًمؽ أؿمد، واظمتالف 

وإموم اًمقهوسمقي إؾمامقمقؾ اًمدهؾقی ىمد  ۔معومؾتفؿ أفمفر يمام ؾمقظفر

، طمقٌ عفؿمیء وأؿمـومظع ل، وشمـوىمض مؼوًمف، وأشمی سمتفاضطرسمً يمؾؿ

اجلوهؾ وؾمّقاه سموًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ، خف امتدح ؿمق
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 54 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

اإلموم  وؾمقتضح ًمؽ مو ىمؾـو قمـ ىمریى ومؾـؼترص مو ىموًمف ؾمقدكو اجلدّ 

 :فىمول مو كّص  شمـ واًمعؾیإ»اًمػذ ومی شمذئقؾ رؾموًمي 

 : إطمؽوم اإلهلقي كققمون: اًمتقومقؼهلل أىمقل وسمو

واإلموشمي وىمضوء احلوضمي ودومع اًمبالء وقمطوء مثؾ اإلطمقوء : اًمتؽقیـقي:إول

 .اًمدوًمي واًمرزق واًمـعؿي واًمػتح واهلزیؿي وهمػمهو مـ شمدسمػم اًمعومل

یعـل ضمعؾ ومعؾ ومرضو، أوطمرامو، أوواضمبو، أومؽروهو، : اًمتنمیعقي: واًمثوين

أومستحبو، أومبوطمو، ذم اًمدیـ اًمصودق ًمؾؿسؾؿلم ؿملن يمال احلؽؿلم 

شمعوًمی ذك قمؾی اًمقضمف  عقي إزم همػم اهللومنؾمـود إطمؽوم اًمتنمی واطمد،

يِن َما ََلْ َيْلَذْن بِِه اَّللَُّ ﴿ :شمعوًمی ىمول اهلل.اًمذايت ْم ِمَن الدِّ ُطوا هَلُ َكاُء َُشَ ْم ُُشَ َأْم هَلُ

﴾
(1)

تی إؾمـودإمقر اًمتؽقیـقي ًمقس ذيمو ومحأمو قمؾی اًمقضمف اًمعطوئل . 

َراِت َأْمًرا﴿ :شمعوًمی ىمول اهلل ﴾َفادَُْدبِّ
(2)

. 

أن : وىمد ؾمؿعً ؿمفودة ذم مؼدمي اًمرؾموًمي مـ اًمشوه قمبد اًمعزیز  

إمي سملرسهو یعظؿقن ؾمقدكو قمؾقو وذریتف مثؾ اعمشوئخ 

 .واعمرؿمدیـ،ویعتؼدون أن إمقر اًمتؽقیـقي متعؾؼي هبؿ

                                                        

 [21: الشورى ] (1)

 [5: الـازطات ] (2)
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 55 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

ًمقىمؾً ومرض  :وًمؽـ همػم اًمثوسمتلم مـ اًمقهوسمقي یػرىمقن سملم هذیـ اًمؼسؿلم

، أكعؿ رؾمقل اهلل: هیؿ اًمنمك، وًمقىمؾًيمذا أو طمرم يمذا ٓ یعؽم رؾمقل اهلل

هذا ًمقس مـفؿ حتؽام ومحسى، سمؾ هق قمدم صمبوت . أو أهمـی، یعوودهؿ اًمنمك

إذا أًمغقتؿ شمػرىمي اًمذايت واًمعطوئل ومامذا اًمػرق سملم .ذم مذهبفؿ همػماعمفذب

ویؾزم أن یؽقن اًمؽؾ ذيمو ؾمقاء سمسقاء، ىمد ىمول إموم همٓء  طمؽؿ وطمؽؿ؟

 :ىمقٓ قمومو مطؾؼو

 .شٓدظمؾ هلؿ ذم أمر سموًمػعؾ وٓ ـموىمي هلؿ سمفإكف »

 .شهللحتؾقؾ أمر أو حتریؿف إكام هقؿملن ا»: وأیضو ىمول 

ؾمؾقك ؾمـي وـمریؼي أطمد وآؾمتـود سمحؽؿف هذا أیضو »: وىمول أوضح مـف

شمعوًمی ًمتعظقؿف ومؿـ قمومؾ خمؾقىمو هبذا صمبً هلل مـ إمقر اًمتل اظمتصفو ا

 .شقمؾقف اًمنمك

 :وأموم ذًمؽ ىمقًمف

 .شإًمی اًمعبود هقإظمبوراًمرؾمقلهلل طمؽؿ ا ومطریؼ وصقل»

 .وهقٓ یعتؼد اًمرؾمقل ذم ذًمؽ طمويمام إكام یعتؼده خمؼما ومبؾغو

 :ومـ ىمبؾ ذًمؽ سح سموحلرص  

أكف ًمقس قمؾی اًمرؾمقل إٓ اًمتخقیػ مـ قمؿؾ ىمبقح واًمتبشػم قمـد قمؿؾ » 

 .شطمسـ
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 56 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

 : وأیضو ىمول

هنؿ هیدون إكبقوء وإوًمقوء قمؾی ؾموئر اًمـوس ومنكام ومضؾفؿ سملهلل ومضؾ ا» 

، و یعؾؿقن احلسـ واًمؼبقح مـ إومعول، ومقعّؾؿقن اًمـوس،وٓ ؾمبقؾ اهلل

یسقغ ٕطمد مـ أضمؾ اهلدایي واًمعؾؿ واًمتعؾقؿ واًمتبؾقغ أن هذه إطمؽوم 

 اكتفك. شأطمؽومفؿ وهؿ ومرضقا اًمػرائض وطمّرمقا احلرموت

سمؿرأی مـؽ هذه اًمـؼقل مـ إموم اًمقهوسمقي، ومو ومقف ٓ ُیػی قمؾی مـ 

، ىمول إمومـو خفّمؾ وىمد طمون ًمی أن أواومقؽ سمام ىمول ومی ؿمقلمؾ أدكی شملشم

وإمو مفؿ :فقمـ إموم اًمقهوسمقي مو كّص  شمـ واًمعؾیإ»ومی مؼدمي  اجلدّ 

( وقمّد مـفؿ ؿمقخف وضمد أسمقف)كص كصو ضمؾقو قمؾی أن سمعض إوًمقوء 

جیقئفؿ اًمقطمل اًمبوـمـل مـ همػم شمقؾمط مـ إكبقوء قمؾقفؿ اًمصالة 

اًمذي یـزل ومقف إطمؽوم اًمتنمیعقي، ویؽقن أوًمئؽ متبعلم واًمسالم 

ًمألكبقوء مـ ضمفي، ومـ أظمري یؽقكقن سملكػسفؿ حمؼؼلم وهؿ شمالمذة 

إكبقوء، وذم كػس اًمقىمً مصوطمبقن ًمألكبقوء ذم اًمتعؾؿ وهؿ 

.وءمعصقمقن مثؾ إكبق
 (1)

 اكتفك

                                                        

 (إلمام الوهابقة ادذكور إسامطقل الدهؾوي«رصاط مستؼقم»راجع ) (1)
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 57 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

ىمورن يمؾ ذًمؽ هبذا شمعؾؿ يمقػ ضمری إموم اًمقهوسمقي قمؾی اًمتـوىمض 

مع اًمـبی صؾی اهلل  تفقمـ معومؾ خفمع ؿمق تفويمقػ اظمتؾػً معومؾ

شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ويمقػ اضطرب اقمتؼوده، ویؽػقؽ هذا أكؿقذضمو 

اًمقهوسمقي، واظمتالف معومؾتفؿ، واهلل اهلودی إًمی ؾمقاء  قمفًمتـوىمض أشمبو

 .اًمسبقؾ

همویي إمر أن مو قمؾؿـو مـ إطمؽوم إكام وصؾً إًمقـو مـ مشوئخـو 

ذم يمؾ ـمبؼي ومطبؼي،  إمر ىو مـ ىمبؾفؿ ويمذًمؽ ضمروقمؾؿفؿ هب

 وهؿ قمـ ؾمقد اًمعومل صكم اهلل وهؿ قمـ اًمصحوسمي، إشمبوع قمـ اًمتوسمعلم،

أومقؼقل أطمد يمتى اًمصالة أب أم یؼقل طمرم اًمزكو .قمؾقف وؾمؾؿ شمعومم

قمؾقف وؾمؾؿ  شمعومم اًمـبل صكم اهلل وإن ىمؾً يمذًمؽ سموًمـسبي إمم ؿمقخل؟

ًمتػرىمي سملم اًمذايت واًمعطوئل وإموم اًمطوئػي ومنكام شمؼقل سمحسى اقمتؼود ا

هلل طمؽؿف مـ إومعول اًمتل اظمتصفو ا قمد ؾمؾقك ـمریؼ واؾمتـود ىمد

 .هبو إذايمو ذم اًمعبودة شمعومم ًمتعظقؿف وضمعؾ معومؾي همػم اهلل شمعومم

سمف ذم إىمسوم إظمر  ذم هذا اًمؼسؿ سمؿثؾ موّسح كوسح طمت

یستلهؾقن هلذا اًمتعظقؿ أم ؿ أكػسفؿ صمؿ ؾمقاء اقمتؼد أهنَّ »:سمامكصف

قمكم يمؾ یثبً  سمتعظقؿفؿ سمؿثؾ هذا، یرىض اقمتؼد أن اهلل

وموًمتػرىمي سموًمذايت واًمعطوئل سمسبى شمػرىمي ؿمدیدة وومقيض .شاًمنمك
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 58 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

ٓطمؽؿ ٕطمد ؾمقي »:إمومفؿ ىمول سمرصاطمي.قمظقؿي ذم دیـ اًمـجدیي

 .شأن ٓ شمممـقا سملطمد ؾمقاه وإكام طمؽؿ اهلل اهلل

 

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ومؽقػ ٓ  اهلل رؾمقل صغموإذا شمؼرر أن ٓ یممـ سموًم

طمويمام، واقمتؼود اًمػرائض واعمحرموت ممو ومرضف  یؽقن اقمتؼود اًمرؾمقل

و هلذا ومؾقـظر يمقػ . اعمفؿ أكف صموسمً ذم مهف .اًمرؾمقل أوطمرمف ذيمو

قمؾقف وؾمؾؿ اطمؽمام مو طمقل  شمعومم اهلل صغم اومؽمض حمؿد رؾمقل اهلل

 ًمؽـ مو ميض مـ ىمقًمف صغمو اعمدیـي مـ محل، وهنل ومقف قمـ اًمصقد،

یؼقل  ىومفذا اعمقطمد اًمبورع اًمذ قمؾقف وؾمؾؿ إين أطمرم اعمدیـي، شمعومم اهلل

قمؾقف سمرصاطمي طمؽؿ  ىاومؽم شاهلل ىٓشمممـقا سملطمد ؾمق»ذم قمدة مقاضع 

 .اًمقاطمد اًمؼفور سمغضى اهلل اًمنمك ومل یبول ؿمقل

﴾نَ َوَسقَْعَؾُم الَِّذيَن َضَؾُؿوا َأيَّ ُمـَْؼَؾٍب َيـَْؼؾُِبو﴿
(1)

. 

ومـوؾمى أن یذيمر أیضو سمعض إطمودیٌ اًمتل وردومقفو إؾمـود أطمؽوم 

اًمتنمیعقي سمرصاطمي وحیؿد أیضو ذيمر آیتلم سموخلصقص مـ هذا 

 .وإن يمون مطؾبـو متحؼؼو ذم أیتلم اعموضقتلم اًمؼسؿ،

                                                        

 [227: الشعراء ] (1)
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 61 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

َقاتُِؾواْ الَِّذيَن َلَ ُيْمِمـُوَن بِاَّلل َوَلَ بِاْلَقْوِم اخآِخِر ﴿[ أیي اًمتوؾمعي وإرسمعقن]

َم اَّلل َوَرُسوُلُه  ُموَن َما َحرَّ .﴾َوَلَ َُيَرِّ
(1)

  

َوَما كاَن دُِْمِمٍن َوََل ُمْمِمـٍَة إَِذا َقََض اَّلل َوَرُسوُلُه َأْمًرا أَن ﴿[ أیي اخلؿسقن]

ُة ِمْن َأمْ  َرَ
ُم اْْلِ ِرِمْم َوَمن َيْعِص اَّلل َوَرُسوَلُه َفَؼْد َضلَّ َضاَلًَل َيؽوَن هَلُ

بِقـًا﴾ مُّ
(2)

  

أقمتؼ ؾمقد اعمرؾمؾلم ىمبؾ أن شمطؾع :مـ هـو ىمول إئؿي اعمػرسون    

ؿمؿس اإلؾمالم زید سمـ طمورصمي سمعدمو اؿمؽماه و شمبـوه وظمطى زیـى 

سمـً ضمحش، اًمتل يموكً اسمـي ًمعؿي اًمـبل أمقي سمـً قمبد اعمطؾى، ًمزید 

قمؾقف وؾمؾؿ  شمعوممهلل ا ورضقً أوٓ فمـّو مـفو أن اًمـبل صغم طمورصمي،سمـ 

یو رؾمقل : ُیطبفو ًمـػسف وعمو قمؾؿً سموخلطبي ًمزید أسمً وأرؾمؾً شمؼقل

 كسمـؽوطمل مـ مثؾ هذا اًمرضمؾ، وأسم أكو اسمـي قمؿؽ وٓ أرىضهلل ا

 سمـ ضمحش أیضو ًمـػس اًمسبى، وذم ذًمؽ كزًمً أیي، أظمقهو قمبد اهلل

 .ؾمؿعو أیي وحتؼؼ اًمزواجوشموب إخ وإظمً عمو 

                                                        

 (٩٢:التوبة) (1)

 (٦٣:األحزاب) (2)
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 60 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

 سمـؽوطمفو مـ رضمؾ ؿموء ت أو مرأة أن شمرىضإ وفموهر أكف ًمقس ومرضو قمغم

أسمً وٓ ؾمقام إذا مل یؽـ هلو يمػقا وٓ ؾمقام إذا يمون ذف ىمبقؾي اعمرأة 

مع ذًمؽ يمؾف ىمول رب اًمعزة ضمؾ ضمالًمف .وموق يمقايمى اًمثریو ذم اًمسؿقّ 

ف وؾمؾؿ كػس اًمؽؾامت قمؾق شمعومم اهلل قمـد إسموء اخلطبي مـ طمبقبف صغم

، وىمرن اؾمؿ كػسف سموؾمؿ رؾمقًمف شمؼول قمـد شمرك ومریضي مـ اهلل كاًمت

 شمعومم اهلل یعـل مو یؼقل ًمؽؿ اًمرؾمقل صغم .قمؾقف وؾمؾؿ شمعومم اهلل صغم

 قمؾقف وؾمؾؿ إن مل یؽـ ومریضي مـو ومؼد صور ومرضو ىمطعقو سمؼقًمف صغم

دم ىمبقًمف قم ومل یبؼ ًمؾؿسؾؿلم أصال اخلػمة رم. قمؾقف وؾمؾؿ شمعومم اهلل

یؽقن ومرضو سملمرمـ  شاًمػعؾ»اكظروا .ضؾ ضالٓ مبقـو كومؿـ أسم

وهلذا یػرق  .كػسف ويمون أمرا مبوطمو وضموئزا اًمرؾمقل وإن مل یػؽمض رم

قمؾقف  شمعومم اهلل و سملم ومرض رؾمقًمف صغمهلل أئؿي اًمدیـ سملم ومرض ا

وإئؿي اعمحؼؼقن .ممو اومؽمضف اًمرؾمقل ىأىمق وؾمؾؿ سملن ومرض اهلل

اًمـبل مو ؿموء أوضمى ومو  ؽوم اًمنمیعي مػقضي إممیرصطمقن سملن أطم

اإلموم  كطمؽ.ءرضمال مـ أي طمؽؿ ؿمو ؿمقل أو كؿموء طمرم، ویستثـ

اًمسقد قمبد اًمقهوب اًمشعراين ىمدس رسه اًمرسموين قمـ هلل اًمعورف سمو

قمـف ذم سموب اًمقضقء مـ مقزان  شمعومم ؾمقدي قمكم اخلقاص ريض اهلل

قمـف مـ أيمثر  اهلل  شمعومميمون اإلموم أسمق طمـقػي ريض  »: ىاًمنمیعي اًمؽؼم
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، وًمذًمؽ مل جیعؾ اًمـقي ومرضو وؾمؿل اًمقشمر شمعوممهلل إئؿي أدسمو مع ا

هلل واضمبو ًمؽقهنام صمبتو سموًمسـي ٓ سموًمؽتوب، ومؼصد سمذًمؽ متققز مو ومرضف ا

قمؾقف وؾمؾؿ، ومنكف  صكم  اهلل  شمعوممهلل مو أوضمبف رؾمقل ا ومتققز شمعومم

قمؾقف وؾمؾؿ  شمعومم اهلل صغم أؿمد ممو ومرضف رؾمقل اهلل شمعومم موومرضف اهلل

 .أن یقضمى مو ؿموء أوٓ یقضمى شمعومم مـ ذات كػسف طملم ظمػمه اهلل

وىمول ذم كػس اًمؽتوب سمعد مو قمرض صقرة طمرضة اًمقطمل و شمػرع 

قمؾقف وؾمؾؿ أن  شمعومم اهلل ضمعؾ ًمف صغم يمون احلؼ شمعومم»:إطمؽوم

ینمع مـ ىمبؾ كػسف مو ؿموء يمام ذم طمدیٌ حتریؿ ؿمجر مؽي ومنن قمّؿف 

، ومؼول شاإلذظمر! یو رؾمقل اهللّٰ: قمـف عمو ىمول ًمف شمعومم وس ريض اهللاًمعب

مل جیعؾ ًمف  شمعومم وًمقأن اهلل شإٓ اإلذظمر»: قمؾقف وؾمؾؿ شمعومم اهلل صغم

قمؾقف وؾمؾؿ أن یستثـل  شمعومم اهلل أن ینمع مـ ىمبؾ كػسف مل جیؽمأ صغم

 .شمعومم ممو طمرمف اهلل ؿمقل

طؾقه  تعاَل اَّلل الـبي صذ مػوضة إَلثَمكقة ومخسون حديثا ْم أن اْلحؽام 

 وسؾم

 :ذم قمدة أطمودیٌ صحقحي كورد هذا اعمعـ:أىمقل    
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: قمـفام  شمعومم ذم اًمصحقحلم قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل[ احلدیٌ إول]

إٓ اإلذظمر ًمصو همتـو وىمبقر كو، : اهلل شمعومم قمـف ومؼول اًمعبوس ريض»

 .إٓ اإلذظمر: ومؼول

اًمصحقحلم قمـ أب هریرة ريض  اهلل  وأیضًو ذم [ احلدیٌ اًمثو ين]

ومنكو كجعؾف : ىمول رضمؾ مـ ىمریش إٓ اإلذظمریو رؾمقل اهلل: شمعومم قمـف

إٓ : ذم سمققشمـو وىمبقركو، ومؼول اًمـبل صكم  اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ

 .اإلذظمر، إٓ اإلذظمر

ذم ؾمــ اسمـ موضمي قمـ صػقي سمـً ؿمقبي ريض  اهلل  شمعومم [ احلدیٌ اًمثوًمٌ]

عبوس ريض  اهلل  شمعومم قمـف إٓ اإل ذظمرومنكف ًمؾبققت ومؼول اًم: قمـفو

 .إٓ اإلذظمر: واًمؼبقر ومؼول رؾمقل  اهلل  صكم  اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ

اًمثوين مو .أطمدهو موورد ومقف اًمقطمل:وأیضًو ىمسؿ اًمنمیعي ذم اعمقزان أىمسومو

رایف هق  اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ أن یسـف قمغم  أسموح احلؼ شمعومم ًمـبقف صغم

اًمرضمول وىمقًمف ذم طمدیٌ حتریؿ مؽي إٓ  یؿ ًمبس احلریر قمغميمتحر

  اإلذظمر وًمق ٓ أن  اهلل  شمعومم يمون حیرم مجقع كبوت احلرم مل یستثـ صغم

أمتل  ًمق ٓ أن اؿمؼ قمغم»اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ اإلذظمر وكحق طمدیٌ 

ًمقىمؾً كعؿ ًمقضمبً ومل »وكحق طمدیٌ  شصمؾٌ ٕظمرت اًمعشآء إمم

يمؾ قموم یو رؾمقل  أ» مـ ىمول ًمف ذم ومریضي احلٍذم ضمقاب ش شمستطقعقا
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اهلل  شمعومم قمؾقف   وىمد يمون صغم شٓ وًمق ىمؾً كعؿ ًمقضمبً: ؟ ىمولاهلل

هؿ قمـ يمثرة اًمسقال ویؼقل اشمريمقين  كأمتف ویـف وؾمؾؿ ُیػػ قمغم

 .موشمريمتؽؿ

ضموء ذم قمدة أطمودیٌ  شءٕظمرت اًمعشو»أي ىمقًمف  كهذا اعمعـ: أىمقل

 .صحقحي

ؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم قمـ اسمـ قمبوس ريض  اهلل  اًمط[ احلدیٌ اًمراسمع]

ًمق ٓ ضعػ : اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ىمول   شمعومم قمـفام أن اًمـبل صغم

 .اًمضعقػ وؾمؼؿ اًمسؼقؿ ٕ ظمرت صالة اًمعتؿي

وذم مسـد أمحد وؾمــ أب داؤد واسمـ موضمف وهمػمهو قمـ [ احلدیٌ اخلومس]

اهلل  شمعومم   صغمهلل ل اأب ؾمعقد اخلدري ريض  اهلل  شمعومم قمـف أن رؾمق

ًمق ٓ ضعػ اًمضعقػ وؾمؼؿ اًمسؼقؿ وطموضمي ذي : قمؾقف وؾمؾؿ ىمول

 .ؿمطر اًمؾقؾ احلوضمي ٕ ظمرت ٰهذه اًمصالة إمم

ًمقٓ أن یثؼؾ قمكم أمتل ٕ ظمرت صالة »ورواه اسمـ أب طموشمؿ سمؾػظ     

 .شصمؾٌ اًمؾقؾ اًمعشآء إمم
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كرص قمـ أب وقمـد أمحد واسمـ موضمي وذم روایي حمؿد سمـ [ احلدیٌ اًمسودس]

: اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ىمول  هریرة ريض  اهلل  شمعومم قمـف أن رؾمقل  اهلل  صغم

 .شصمؾٌ اًمؾقؾ أوكصػ اًمؾقؾ أمتل ٕ ظمرت اًمعشآء إمم ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم»

 .كصػ اًمؾقؾ وأظمرضمف اسمـ ضمریر ومؼول إمم

إن ؿموء  اهلل  شمعومم وأیضو هذا  كهمػم ذًمؽ مـ إطمودیٌ ذم هذا اعمعـ كوؾمقلشم

ذم قمدة أطمودیٌ  وردش ًمقضمبً يمؾ قموم كعؿ»أقمـل ًمقىمؾً  كاعمعـ

 .صحوح

قمـد أمحد و مسؾؿ واًمـسوئل قمـ أب هریرة ريض  اهلل  [ احلدیٌ اًمسوسمع]

 .شمعومم قمـف

  قمـ أمػم اعمممـلم قمكم يمرم  اهلل  وضمفف أن رؾمقل  اهلل  صغم[ احلدیٌ اًمثومـ]

 .شٓ، وًمقىمؾً كعؿ ًمقضمبً»: ف وؾمؾؿ ىمولاهلل  شمعومم قمؾق

 .رواه أمحد واًمؽممذي واسمـ موضمي

  قمـ اسمـ قمبوس ريض  اهلل  شمعومم قمـفام أن رؾمقل  اهلل  صغم [احلدیٌ اًمتوؾمع]

ضمبً صمؿ إذا ٓ شمسؿعقن ًمق ىمؾً كعؿ ًمق: اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ىمول

 .وٓ شمطقعقن

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


 

 
 

 65 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

 .رواه أمحد واًمدارمل واًمـسوئل

اهلل    وًمؽ ريض  اهلل  شمعومم قمـف ىمول رؾمقل  اهلل  صغموذم طمدیٌ أكس سمـ م

ًمق ىمؾً كعؿ ًمقضمبً وًمق وضمبً مل شمؼقمق اهبو وًمق :شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ 

 .مل شمؼقمقا هبو ًمعذ سمتؿ

 .رواه اسمـ موضمي

أیضو ذم صحقح مسؾؿ و ؾمــ اًمـسوئل  شاشمريمقين»إظمػم أي ىمقًمف  كواعمعـ

 :اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ  ذم طمدیٌ أب هریرة كػسف أكف ىمول صغم

 .ًمق ىمؾً كعؿ ًمقضمبً وعمو اؾمتطعتؿ

ذروين مو شمريمتؽؿ ومنكام هؾؽ مـ يمون ىمبؾؽؿ سمؽثرة ؾمماهلؿ : صمؿ ىمول

أكبقآئفؿ ومنذا أمرشمؽؿ سمشقئ وملشمقا مـف مو اؾمتطعتؿ وإذا  واظمتالومفؿ قمغم

 .هنقتؽؿ قمـ ؿمقئ ومدقمقه

 .ورواه اسمـ موضمي مػردا 

ًمقضمقب أو احلرمي ومال شمسلًمقا قمـف وٓ یعـل مومل أىمض قمؾقؽؿ ذم ؿمقئ سمو

 .شمعؿؼقا ومقف ومؾق أوضمبً قمؾقؽؿ أوطمرمً ضوق قمؾقؽؿ إمر

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


 

 
 

 66 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

ومل یـف قمـف ( اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ  صغم)ومـ هـوصمبً أیضو أن مومل یلمرسمف 

واًمقهوسمقي یسلًمقن ذم يمؾ حمؾ وىمد ضمفؾقا  ومفق مبوح مـ همػم طمرج،

هبذا؟ ویؽػل ٰهمٓء ورؾمقًمف هلل هذا إصؾ إصقؾ، أیـ أمرا 

وإذامل یلمر ومل  اهلل  ورؾمقًمف قمـ هذا؟  كاحلؿؼوء أن یؼول هلؿ أیـ هن

  وأكتؿ اعموكعقن مـ مثؾ هذه إمقر شمػؽمون قمغم یـف ومؼد سمؼل اجلقاز،

اهلل  ورؾمقًمف سمؾ شمؽقكقن سملكػسؽؿ ؿمورقملم إذمل یؿـع اًمشورع وأكتؿ 

اهلل  ذم   ، وذيمر ٓ إًمف إَّٓ طمػؾي اعمقًمد، واًمؼقوم، وىمراء ة اًمػوحتي متـعقن،

اًمققم اًمثوًمٌ سمعد دومـ اعمقً وهمػمهو مـ اعمسوئؾ اًمتل شمعتؼدهو 

 .اًمقهوسمقي سمدقمي شمسقي ىمضویو اجلؿقع

وىمد سملم هذا إصؾ سملسملم وضمف طمجي اخلؾػ، سمؼقي اًمسؾػ، ظمومتي اعمحؼؼلم 

أصقل اًمرؿمود »ؾمقدكو اًمقاًمد ىمدس رسه اعموضمد ذم اًمؽتوب اعمستطوب 

 .ش اًمػسودًمؼؿع مبوين

 .ومـقر  اهلل  مـزًمف وأيمرم قمـده كزًمف آملم

اهلل    مـ ظمصوئصف صغم: ىمول اإلموم أمحد اًمؼسطالين ذم اعمقاهى اًمؾدكقي

 .شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ أكف يمون ُیص مـ ؿموء سمام ؿموء مـ إطمؽوم
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وهمػمهو أي ٓ ظمصقصقي ( مـ إطمؽوم: )وزاد اًمعالمي اًمزرىموين ذم اًمنمح

 .ءاهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ُیص سملي ر مـ ؿمو  ًمألطمؽوم ومفق صغم

ووضع اإلموم اجلؾقؾ ضمالل اًمدیـ اًمسققـمل ذم اخلصوئص اًمؽؼمي سموسمو 

اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ سملكف ُیص مـ ؿموء   سموب اظمتصوصف صغم: ومؼول

 .سمام ؿموء مـ إطمؽوم

 اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ظموصي أن ُیص  أي هذا سموب ذم سمقون أن ًمؾـبل صغم

مـ ؿموء سمام ؿموء مـ طمؽؿ وذيمر اًمؼسطالين مخس طمؽویوت ذم كظػم 

( اًمتل ذيمرهو اًمؼسطالين)شمؾؽ اخلؿس  .وذيمر اًمسققـمل قمنماً  هذا،

وأضوف إًمقفو ( ممو ذيمره اًمسققـمل)واخلؿس إظمر وشمرك اًمػؼػم صمالصمو 

مخسي قمنم ومجع أطمودیثفو سمتقومقؼ  اهلل  شمعومم ومؽوكً اجلؿؾي صمـتلم 

 .أذن ًمتػصقؾ هلو ودًمقؾ ًمؽؾ واىمعياحلؿد وهلل وقمنمیـ و

ذم اًمصحقحلم قمـ سمراء سمـ قموزب ريض  [ احلدیٌ اًمتوؾمع]،[احلؽویي إومم]

اهلل  شمعومم قمـف أن ظموًمف أسمو سمردة سمـ كقور ريض  اهلل  شمعومم قمـف ضحل 

ىمد ومعؾً ! ىمول یو رؾمقل اهللّٰ عمو قمؾؿ أهنو ٓ دمزیئ، ىمبؾ صالة اًمعقد،

 .مؽوهنو وًمؽـ ٓ دمزي قمـ أطمد سمعدكضمذقمي ىمول اضمعؾفو : وقمـدي
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ظمصقصقي ًمف : ذم إرؿمود اًمسوري ذح صحقح اًمبخوري حتً هذا احلدیٌ

اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ أن ُیص مـ ؿمآء   ٓ شمؽقن ًمغػمه إذيمون ًمف صغم

 .أیضًو .سمام ؿموء مـ إطمؽوم

ذم اًمصحقحلم قمـ قمؼبي سمـ قمومر ريض  [ احلدیٌ اًمعوذ]،[احلؽویي اًمثوكقي]

اًمصحوسمي اًمبفوئؿ ٕن یضحقا هبو قمـ قمؼبي سمـ  كشمعومم قمـف أن اًمـبل أقمطاهلل  

شمعومٰم قمؾقف وؾمؾؿ هلل ا ىمسؿ اًمـبل صغم: شمعومٰم قمـف ىمولهلل قمومر اجلفـل ريض ا

صورت ! هللیورؾمقل ا: سملم أصحوسمف ضحویو، ومصودت ًمعؼبي ضمذقمي، ومؼؾً

 (.ضّح هبو: )ضمذقمي؟ ىمول

 .قفو ٕطمد سمعدكوذم ؾمــ اًمبقفؼل سمسـد صحقح زیودة وٓ رظمصي وم

حتً  شأؿمعي اًمؾؿعوت»ىمول اًمشقخ اعمحؼؼ قمبد احلؼ اعمحدث اًمدهؾقي ذم 

 .اًمصحقح إطمؽوم يموكً مػقضي إًمقف قمغم: هذا احلدیٌ

عمو :ذم صحقح مسؾؿ قمـ أم قمطقي [ احلدیٌ احلودي قمنم]،[احلؽویي اًمثوًمثي]

كزًمً أیي ذم مبویعي اًمـسوء ويمون ومقفو ذیطي اًمتجـى قمـ يمؾ إصمؿ 

یو : ىمؾً اعمقً إصمام، ويموكً اًمـقوطمي قمغمش ٓ یعصقـؽ ذم معروف»

زم  ل ومالن ومنهنؿ يموكقا أؾمعدوين ذم اجلوهؾقي ومال سمدآإٓ ! هللرؾمقل ا

 .مـ أن أؾمعدهؿ
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 .ل ومالنآاهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ إٓ   صغمهلل ومؼول رؾمقل ا

وموؾمعدهیو، ومذهبً هذه وكوطمً وسمویعً سمعد  كاذهب: وذم ؾمــ اًمـسوئل 

 .مورضمعً

 .وملذن هلو: وقمـد اًمؽممذي

 .يموومئقفؿ كاذهب:وذم مسـد أمحد 

رظمص اًمـبل ٕم قمطقي ظموصي ذم آل : ىمول اإلموم اًمـقوي حتً هذا احلدیٌ

هذا . ءوًمؾشورع أن ُیّص مـ اًمعؿقم موؿمو ومالن سمخصقصفؿ،

 .كاعمعـ

سمـ قمبوس هلل اسمـ مردویف قمـ قمبد ا[ احلدیٌ اًمثوين قمنم]،[احلؽویي اًمراسمعي]

شمعومٰم قمـفو هلل  قمـفام ذم ىمصي ظمقًمي سمـً طمؽقؿ ريض اشمعوممٰ هلل ريض ا

حیتؿؾ أن شمؽقن هذه اعمرأة أم قمطقي ًمذًمؽ قمدت هذه اًمقاىمعي ]

 .سمحقوهلو

يمون أب وأظمل موشمو ذم اجلوهؾقي وأن ومالكي ! هللأهنو ىموًمً یو رؾمقل ا: 

 .احلدیٌ.أؾمعدشمـل وىمدموت أظمقهو
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مذي قمـ أؾمامء ذم ضمومع اًمؽم[ احلدیٌ اًمثوًمٌ قمنم]،[احلؽویي اخلومسي]

 سمـً یزید إكصوریي أهنو اؾمتلذكً اًمـبل أن شمؽوومقئ ىمقمو سموًمـقوطمي،

ومراضمعتف مرارا، وملذن زم، صمؿ مل : شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ، ىموًمًهلل ا صغمك وملسم

 .أكح سمعد ذًمؽ

أمحد واًمطؼماين قمـ مصعى سمـ كقح أن قمجقزا [ احلدیٌ اًمراسمع قمنم]

ؽووملة سموًمـقوطمي قمـد شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ذم اعمهلل ا اؾمتلذكً اًمـبل صغم

 .ومؽوومئقفؿ كاذهب: اًمبقعي، ىمول

ومظوهر أن يمؾ رظمصي ختتص سمصوطمبتفو ٓ ذيمي ومقفو ًمغػمهو ومال یـؽر : أىمقل

اًمؽمظمقص ٕم قمطقي ذم  ذا حمؿقل قمغمهىمقل اًمـقوي أن  سمام ذيمركو قمغم

ل ومالن ظموصي وسمؿثؾف یـدومع مواؾمتشؽؾقا مـ اًمتعورض ذم طمدیثل آ

ي، ٓ ؾمقام مع زیودة اًمبقفؼل اعمذيمقرة ومنكف اًمتضحقي ٕب سمردة و قمؼب

سمردة يمون يمؾ مـ ؾمقاه  طمؽؿ ٓ ظمؼم وٓ ؿمؽ أن اًمشورع إذا ظمص أسمو

داظماًل ذم قمؿقم قمدم اإلضمزاء ويمذا طملم ظمص قمؼبي ومصدق ذم يمؾ 

 .يمثػم مـ إقمالم قمغم كمرة ًمـ دمزیئ أطمدا سمعدك وموومفؿ ومؼد ظمػ
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ـمبؼوت سمـ ؾمعد قمـ أؾمامء ذم [ احلدیٌ اخلومس قمنم]،[احلؽویي اًمسودؾمي]

هلل ا سمـً قمؿقس عمو اؾمتشفد زوضمفو إول ضمعػر اًمطقورىمول هلو صغم

 .صمالصمو صمؿ اصـعل مو ؿمئً كشمسؾب: شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ 

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ مـ أمر قموم ًمؽؾ مرأة هلل ا ذم هذا احلدیٌ اؾمتثـوهو صغم

شمقذم قمـفو زوضمفو وهق وضمقب احلداد قمؾقفو ظمالل أرسمعي أؿمفر و 

 .ومقمنمة أی

اسمـ اًمسؽـ قمـ أب اًمـعامن [ احلدیٌ اًمسودس قمنم]،[احلؽویي اًمسوسمعي]

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ هلل ا مرأة، ىمول صغمإإزدي أن رضمال ظمطى 

 :شمعومم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا ىمول صغم كءمو قمـدي ؿم: ىمول أصدىمفو،

 .شمو حتسـ ؾمقرة مـ اًمؼراٰن وملصدىمفو اًمسقرة وٕ یؽقن ٕطمد سمعدك مفرا»

 .قر خمترصاورواه ؾمعقد سمـ مـص

أسمق داؤد واًمـسوئل واًمطحووي و [ احلدیٌ اًمسوسمع قمنم]،[احلؽویي اًمثومـي]

 .اسمـ موضمي واسمـ ظمزیؿي قمـ قمؿ قمامرة سمـ صموسمً إكصوري
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 واسمـ ؿمقبي ذم مصـػف واًمبخوري ذم شمورُیف وأسمقیعغم[ احلدیٌ اًمثومـ قمنم]

ذم مسـده واسمـ ظمزیؿي ذم صحقحف واًمطؼماين ذم اًمؽبػم قمـ ظمزیؿي 

 .فكػس

هلل واحلورث سمـ أؾمومي سمـ كعامن سمـ سمشػم ريض ا[ احلدیٌ اًمتوؾمع قمنم]

ومرؾمو مـ  ىشمعومم قمؾقف وؾمؾؿ اؿمؽمهلل ا أن اًمـبل صغم: شمعومم قمـفام

ومام یليت مـ مسؾؿ إٓ ویـفر  أقمراب ومجحد اًمبقع وـمؾى اًمشفقد،

شمعومم قمؾقف هلل ا صغمهلل مو یؼقل رؾمقل ا ویؾ ًمؽ،: إقمراب ویؼقل

ـ ٓ یشفد ًمف صكم  اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ٕكف وًمؽ)احلؼ ىوؾمؾؿ ؾمق

أكو : ظمزیؿي وىمول سمعدمو ؾمؿع اًمؽالم كسملم هقيمذًمؽ إذ أشم( مل یعویـف

يمقػ : شمعومم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا صغمهلل ىمول رؾمقل ا اؿمفد أكؽ ىمد سمویعتف،

وذم )هلل سمتصدیؼؽ یو رؾمقل ا:ؿمفدت ومل شمشفد قمـد اًمبقع؟ ىمول

وذم ) شمؼقل إٓ طمؼو صدىمتؽ سمام ضمئً سمف وقمؾؿً أكؽ ٓ( اًمثوين

 أكو أصدىمؽ قمكم ظمؼم اًمسؿآء وإرض أٓ أصدىمؽ قمغم( اًمثوًمٌ

 .إقمراب

 شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ سملن ضمعؾ ؿمفودشمف سمؿثوسمي ؿموهدیـ إممهلل ا ومجزاه صغم

 .مـ ؿمفد ًمف ظمزیؿي أو ؿمفد قمؾقف ومحسبف: إسمد، وىمول
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ظمزیؿي مـ  كشمعومم قمؾقف وؾمؾؿ اؾمتثـهلل ا صمبً هبذه إطمودیٌ أن اًمـبل صغم

 .شقمدل مـؽؿ ىوأؿمفد واذو»أمر قموم وردذم اًمؼرآن وهق ىمقًمف 

یو : اًمـبل ومؼول كشمعومم قمـف أن رضمال أشمهلل اًمستي قمـ أب هریرة ريض ا ىورو

سمقـام : شمعومٰم قمـف ىمولهلل ومؼول أن أسموهریرة ريض ا هؾؽً،! هللرؾمقل ا

شمعومٰم قمؾقف وؾمؾؿ إذضموء ه رضمؾ هلل ا كحـ ضمؾقس قمـد اًمـبل صغم

كو أمرأيت وإ وىمعً قمغم: موًمؽ؟ ىمول: هؾؽً، ىمول! هللرؾمقل ایو: ومؼول

هؾ دمد رىمبي : شمعومٰم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا صغمهلل صوئؿ، ومؼول رؾمقل ا

ٓ، : ومفؾ شمستطقع أن شمصقم ؿمفریـ متتو سمعلم؟ ىمول: شمعتؼفو؟ ىمول

ومؿؽٌ اًمـبل : ٓ، ىمول: ومفؾ دمد إـمعوم ؾمتلم مسؽقـو؟ ىمول: ومؼول

شمعومم هلل ا اًمـبل صغم كًمؽ أشمذـ شمعومٰم قمؾقف وؾمؾؿ ومبقـو كحهلل ا صغم

أیـ اًمسوئؾ؟ : ىمول. اعمؽتؾ: واًمعرق. قمؾقف وؾمؾؿ سمعرف؟ ومقفو متر

أومؼر مـل  أقمغم: ظمذهو ومتصّدق سمف، ومؼول اًمرضمؾ: أكو، ىمول: ومؼول

موسملم ٓسمتقفو، یرید احلرشملم، أهؾ سمقً أومؼر مـ هلل ؟ ومق اهللیورؾمقل ا

سمدت أكقو سمف  شمعومٰم قمؾقف وؾمؾؿ طمتلهلل ا أهؾ سمقتل، ومضحؽ اًمـبل صغم

 (٦٣٩٤).أـمعؿف أهؾؽ: صمؿ ىمول

أهؾ ؾمؿع أطمد سمؿثؾ هذه اًمؽػورة قمـ إصمؿ، یعطل هذا ! أهیو اعمسؾؿقن

ًمقطعؿف هق وأهؾف . مـقیـ ورسمعو مـ متر اًمرضمؾ مـ طمرضة اًمرؾموًمي
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شمعومم هلل ا صغمهلل هذه طمرضة حمؿد رؾمقل ا! هللوحیسى هذا يمػورة، وا

هذه ! ي،أضمؾ أضمؾقمؾقف وؾمؾؿ طمرضة رمحي اًمتل شمبدل اًمعؼقسمي كعؿ

طمقٌ یؽرم  ىاحلرضة اًمتل هل مؾجل ًمؾؿؾفقوملم طمرضة ظمالومي يمؼم

َفُلوَلئَِك ﴿: شمعوممهلل اعمسقمن سمنسمدال ؾمقلهتؿ سموحلسـوت وومقفؿ یؼقل ا

ُل اَّللَُّ َسقَِّئاِِتِْم َحَسـَاٍت  ﴾ُيَبدِّ
(1)

. 

أصمؿلم اخلطوئلم هلل ا ىكظرة يمرم مـف دمعؾ اًمؽبوئر طمسـوت وًمذًمؽ هد

ُْؿ إِْذ فَمَؾُؿقا َأْكُػَسُفْؿ ﴿: ؾمّدشمف ومؼول اهلوًمؽلم إمم َوًَمْق َأهنَّ

﴾ضَموُءوكَ 
(2)

 .رب اًمعوعملمهلل واحلؿد.

ذم صحقح مسؾؿ قمـ أم اعمقمـلم اًمصدیؼي [ احلدیٌ احلودي واًمعنمون]

 .شمعومم قمـفهللريض ا

وذم مسـد اًمبزار واعمعجؿ إوؾمط ًمؾطؼماين قمـ [ احلدیٌ اًمثوين واًمعنمون]

 .شمعومم قمـفامهلل ا سمـ قمؿر ريضهلل قمبد ا

                                                        

 [70: الػرقان ] . (1)

 [64: الـساء ] . (2)
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شمعومم هلل قمكم يمرم ا وذم اًمدارىمطـل قمـ اعمقمم[ احلدیٌ اًمثوًمٌ واًمعنمون]

هلل يمؾف أكً وقمقوًمؽ ومؼد يمػر ا: شمعومم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا وضمفف ىمول صغم

 .قمـؽ

يمْؾ أكً وقمقوًمؽ دمزئؽ وٓ : شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ هلل ا وذم اهلدایي ىمول صغم

 .دمزیئ أطمدا سمعدك

ذه هإكام يموكً : اسمـ ؿمفوب اًمزهري اًمتوسمعل وذم ؾمــ أب داؤد قمـ اإلموم

رظمصي ًمف ظموصي وًمق أن رضمال ومعؾ ذاًمؽ اًمققم مل یؽـ ًمف سمدمـ 

 .اًمتؽػػم

 وقمد اإلموم ضمالل اًمدیـ اًمسققـمل وهمػمه ذًمؽ مـ اخلصوئص اعمذيمقرة،

 .وذم احلدیٌ وضمقه أظمر

وذم صحقح مسؾؿ و ؾمــ [ احلدیٌ اًمراسمع واًمعنمون]،[احلؽویي اًمعوذة]

واسمـ موضمي ومسـد إٓموم أمحد قمـ زیـى سمـً أم ؾمؾؿي ريض   اًمـسوئل

. شمعومم قمـفو ىموًمًهلل اهلل  شمعومم قمـفو، أن أم اعمقمـلم اًمصدیؼي ريض ا

یدظمؾ ( أب أن طمذیػي مقمم)ؾمومل هلل یو رؾمقل ا: مرأة أب طمذیػيإىموًمً 

شمعومم قمؾقف هلل ا ىمول صغم.قمكّم وهقؿموّب ویؽره أسمقطمذیػي ذًمؽ

ىموًمً أم ؾمؾؿي و ؾموئر إزواج .یدظمؾ قمؾقؽ  كأرضعقف طمت:وؾمؾؿ
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هلل صكم اهلل هذه إٓ رظمصي أرظمصفو رؾمقل ا ىموكر:اعمطفرات همػمهو

 .شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ًمسومل ظموصي

اسمـ ؾمعد و طمويمؿ سمطریؼ قمؿرة سمـً  ىورو[ احلدیٌ اخلومس واًمعنمون]

شمعومم قمـفام أهنو هلل قمـ ؾمفؾي زوضمي أب طمذیػي ريض ا كقمبد اًمرمحون هذا اعمعـ

 شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ سمؼصي ؾمومل وملمرهو أن شمرضعف،هلل ا و أظمؼمشمف صغمعم

حیؾ أن یرضع  كأوٓ مت. ذاك ؿموسّمو ىمد ؿمفد سمدرا ويمون ؾمومل إذ وملرضعتف،

 اًمشوب مـ اعمرأة وًمقرضع مل یؽـ سمذًمؽ اسمـو مـ اًمرضوقمي وًمؽـ اًمـبل صغم

 .ؾموعمو مـ هذه إطمؽوم كشمعومم قمؾقف وؾمؾؿ اؾمتثـهلل ا

ذم اًمصحوح اًمستي [ احلدیٌ اًمسودس واًمعنمون]،[قمنمةاحلؽویي احلودیي ]

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ رظمص هلل ا أن اًمـبل صغم: شمعومم قمـفهلل قمـ أكس ريض ا

 .ًمعبد اًمرمحـ سمـ قمقف واًمزسمػم ذم ًمبس احلریر حلؽي يموكً هبام

 اًمؽممذي وأسمق یعغم[ احلدیٌ اًمسوسمع واًمعنمون]،[احلؽویي اًمثوكقي قمنمة]

شمعومم هلل ا شمعومم قمـف ىمول اًمـبل صغمهلل اواًمبقفؼل قمـ أب ؾمعقد ريض 

یو : قمكم يمرم  اهلل  شمعومم وضمفف اًمؽریؿ قمؾقف وؾمؾؿ ٕمػم اعمقمـلم اعمقمم

 .ذا اعمسجد همػمي و همػمكهٓ حیؾ ٓطمد أن جیـى ذم ! قمكم

 .هذا طمدیٌ طمسـ: ىمول اًمؽممذي
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هلل احلويمؿ ذم اعمستدرك قمـ أب هریرة ريض ا[ احلدیٌ اًمثومـ واًمعنمون]

 .شمعومم قمـفهلل ف ىمول أمػم اعمممـلم قمؿراًمػوروق ريض اشمعومم قمـ

مـ محر  أويت قمكّم صمالث ظمصول ًمق أن زم واطمدة مـفـ ًمؽوكً أطمى إمم

مو ! یو أمػم اعمقمـلم:ىمول أطمد( ومحر اًمـعؿ أقمزأمقال اًمعرب)اًمـعؿ 

: شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ هلل ا زواضمف مـ سمـً اًمرؾمقل صغم: ىمول هـ؟

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ حیؾ ًمف ؟ هلل ا صغمهلل وؾمؽـوه اعمسجد مع رؾمقل ا

 .واًمرایي یقم ظمقؼم( أي مؽٌ ذم اعمسجد ضمـبو.)حیؾ ًمف

اًمطؼماين ذم اعمعجؿ [ احلدیٌ اًمتوؾمع واًمعنمون]،[احلؽویي اًمثوًمثي قمنم]

اًمؽبػم واًمبقفؼل ذم اًمســ واسمـ قمسويمر ذم اًمتوریخ قمـ أم اعمممـلم أم 

قمؾقف وؾمؾؿ شمعومم هلل صكم اهلل أن رؾمقل ا. شمعومم قمـفوهلل ؾمؾؿي ريض ا

هلل ا ىمول أٓ إن هذا اعمسجد ٓ حیؾ جلـى وٓ حلوئض إٓ ًمؾـبل صغم

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ وأزواضمف ووموـمؿي سمـً حمؿد وقمكم إٓ سمقـً ًمؽؿ أن 

 .شمضؾقا

 .ٰهذه روایي اًمطؼماين  
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ذم اًمصحقحلم قمـ اًمؼماء سمـ [ احلدیٌ اًمثالصمقن]،[احلؽویي اًمراسمعي قمنمة]

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ هلل ا صغمهلل رؾمقل ا هنوكو: شمعومم قمـفهلل قموزب ريض ا

 .قمـ ظموشمؿ اًمذهى

وروي اسمـ أب ؿمقبي .ومع ذًمؽ يمون اًمؼماء كػسف یؾبس ظموشمؿ مـ اًمذهى 

 .اًمؼماء ظمومتو مـ ذهى رأیً قمغم: سمسـد صحقح قمـ أب اًمسػر

 .كحقه اًمبغقي ذم اجلعدیوت قمـ ؿمعبي قمـ أب إؾمحوق ىورو

اًمرمٰحـ صمـو، أسمق رضموء صمـو، حمؿد طمدصمـو، أسمق قمبد :وىمول اإلموم أمحد ذم مسـد

اًمؼماء ظمومتو مـ ذهى ويمون اًمـوس یؼقًمقن ًمف  سمـ مؾؽ ىمول رأیً قمغم

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ومؼول هلل ا قمـف اًمـبل صغم كمل شمتختؿ سموًمذهى وىمد هن

شمعومم قمؾقف هلل ا صغمهلل شمعومم قمـف سمقـو كحـ قمـد رؾمقل اهلل اًمؼماء ريض ا

ل ىمول ومؼسؿفو طمتل سمؼل وؾمؾؿ و سملم یدیف همـقؿي یؼسؿفو ؾمبقئ وظمرصم

صمؿ ظمػض صمؿ رومع ـمرومف  أصحوسمف، ذا اخلوشمؿ ومرومع ـمرومف ومـظر إممه

سمراء ومجئتف  ىومـظر إًمقفؿ صمؿ ظمػض صمؿ رومع ـمرومف ومـظر إًمقفؿ صمؿ ىمول أ

يمرؾمققمل صمؿ ىمول ظمذ  ىمعدت سملم یدیف وملظمذ اخلوشمؿ ومؼبض قمغم كطمت

ورؾمقًمف ىمول ويمون اًمؼماء یؼقل يمقػ شمومروين أن هلل اًمبس مو يمسوك ا
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هلل اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ اًمبس مويمسوك ا  صغمهلل ضع مو ىمول رؾمقل اأ

 (شمعومم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا ضمؾ ضمالًمف وصغم.)ورؾمقًمف

وذم دٓئؾ اًمـبقة [ احلدیٌ احلودي واًمثالصمقن]،[احلؽویي اخلومسي قمنمة]

يمقػ سمؽ إذا ًمبسً : أن اًمـبل ىمول ًمرساىمي: ًمؾبقفؼل سمسـد طمسـ

 .ؾمقاري يمرسٰي 

شمعومم قمـف، وأطمرض هلل أمػم اعمقمـلم اًمػوروق ريض ا عمو ومتحً ومورس ذم قمفد

: يمسوه أمػم اعمقمـلم إیومهو وىمول وكطوىمف وشموضمف ًمدیف، ىؾمقارا يمرس

ؾمؾبفام يمرسي سمـ  ىاًمذهلل أيمؼم احلؿدهلل ا: ارومع يمؾتل یدیؽ وىمؾ

 .هرمزوأًمبسفام رساىمي إقمراب

 ومعؾف ذا اؾمتعامل اًمذهى وهق طمرام ٕكف إكامهىمول اًمعالمي اًمزرىموين ًمقس ذم 

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ مـ همػم أن یؼرمهو هلل ا حتؼقؼًو عمعجزة اًمرؾمقل صغم

ذا ٓ یعد هأكف أمره ومـز قمفام وضمعؾفام ذم اًمغـقؿي ومثؾ  ىومنكف رو

 .اؾمتعامًٓ 

شمعومم هلل ا مـ وموضؾ يمبػم اًمشون إكام اعمعجزة إظمبوره صغمهلل رمحؽ ا: أىمقل

سف وإكام احلرام ومنكام حتؼقؼفو سمؾب ىقمؾقف وؾمؾؿ سملكف یؾبس ؾمقاري يمرس

ًمؾبس وًمقس مـ ذط احلرمي اًمؾبس وموًمقا ضح مو ضمـحً إًمقف مـ 
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اهلل  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ   أن هذا شمرظمقص وختصقص مـ اًمـبل صغم

ًمرساىمي ومل یؽـ ذم احلدیٌ مو یدل قمكم اًمتؿؾقؽ، ومػعؾ أمػم اعمممـلم 

 .مو أرؿمد إًمقف احلدیٌ صمؿ ردمهو مردمهو

وذم ـمبؼوت اسمـ ؾمعد [ یٌ اًمثوين واًمثالصمقناحلد]،[احلؽویي اًمسودؾمي قمنمة]

وضمفف و ـمؾحي هلل حتوورأمػم اعمممـلم قمكم يمرم ا: قمـ اعمـذر اًمثقري

حمؿد سمـ )أكً ؾمؿقً اسمـؽ : ريض  اهلل  شمعومم قمـف، ىمول ـمؾحي ًمعكم

شمعومم قمؾقف هللسموؾمؿ اًمـبل و يمـقتف سمؽـقتف صكم ا( احلـػقي أسمو اًمؼوؾمؿ

 وؾمؾؿ

: شأؿمعي اًمؾؿعوت»ىمول اًمشقخ اعمحؼؼ قمبد احلؼ اعمحدث اًمدهؾقي ذم ] 

ًمؾعؾامء ذم هذه اعمسلًمي أىمقال، واًمؼقل اًمصقاب مـ هذه إىمقال أ كف 

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ سمؾ یستحى واًمتؽـل هلل جیقز اًمتسؿقي سموؾمؿف صكم ا

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ واعمـع مـ ذًمؽ هلل ا سمؽـقتف ممـقع وًمق سمعد زمـف صغم

هلل ا ويمذًمؽ اجلؿع سملم إؾمؿف و يمـقتف صغم ،ىيمون أؿمد وأىمقذم زمـف 

شمعومم هلل ريض ا ومو صـعف قمكم اعمرشمه شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ممـقع سموٕومم

مـ يمون اؾمؿف »ًمؽـ ذم اًمتـقیر . قمـف يمون خمصقصو سمف، ومل جیز ًمغػمه

ؾف ذم اًمدر سمـسخ اًمـفل و قمؾَّ  شحمؿدا ٓ سموس سملن یؽـل أسمو اًمؼوؾمؿ

 شمعومم قمـفهلل  احمتجو سمػعؾ قمكم ريض
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ن ذًمؽ يمون رظمصي مـ إويمقػ یػقد اًمـسخ مع كص احلدیٌ كػسف : أىمقل

شمعومم وضمفف يمام ؾمقويت واعمرام هلل شمعومم قمؾقف ًمعكم يمرم اهلل ا اًمـبل صغم

شمعومم أقمؾؿ هلل زیودة حتریر ٓ یرظمص ومقف همراسمي اعمؼوم وا ممإحیتوج 

 .[مـف٦١

وأرؾمؾ أمػم  قـفام،شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ قمـ اجلؿع سمهلل ا اًمـبل صغم كوىمد هن

مجوقمي ید قمقهؿ وموؾمتشفدهؿ  شمعومم وضمفف إممهلل اعمممـلم قمكم يمرم ا

ؾمققًمد ًمؽ سمعد »: شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ىمول ًمعكمهلل ا أن اًمـبل صغم قمغم

 .شهمالم ومؼد كحؾتف اؾمؿل و يمـقتل وٓ كحؾ ٕطمد مـ أمتل سمعده

زم وًمد  إن وًمدهلل ىمؾً یو رؾمقل ا: شمعومم وضمفف هلل يمرم ا یؼقل اعمقزم قمغم

ؾمؿقف سموؾمؿؽ وأيمـقف سمؽـقتؽ ومؼول كعؿ ومؽوكً ظمصي مـ أسمعدك 

 .شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ًمعكمهلل ا صغمهلل رؾمقل ا

واًمطحووي  كواحلويمؿ ذم اًمؽـ أمحد و أسمق داؤد واًمؽممذي وصحح وأسمق یعغم

واحلويمؿ ذم اعمستدرك واًمبقفؼل ذم اًمســ واًمضقوء ذم اعمختوره قمـف 

 .شمعومم قمـفهلل ريض ا

اإلموم أمحدذم [ احلدیٌ اًمثوًمٌ وإرسمعقن]،[قي واًمعنموناحلؽویياًمثوك]

طمدصمـو حمؿد سمـ ضمعػر صمـو، : مسـده سمسـد صمؼوت رضموًمف رضمول مسؾؿ
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شمعومم هلل ؿمعبي قمـ ىمتودة قمـ كرص سمـ قموصؿ قمـ رضمؾ مـفؿ ريض ا

 أكف ٓ یصغم شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ وملؾمؾؿ قمغمهلل ا اًمـبل صغم ككف أشمأقمـف 

 .إٓ صالشملم ومؼبؾ ذًمؽ مـف

طمدیٌ صحقح ضمؾقؾ ذم ؾمــ أب داؤد و اسمـ [ احلدیٌ اًمراسمع وآرسمعقن]

: موضمي و مسـد اإلموم اًمطحووي و معجؿ اًمطؼماين واعمعرومي ًمؾبقفؼل

يمؾفؿ سمطریؼ مـصقر سمـ اعمعّؿر قمـ إسمراهقؿ اًمتقؿل قمـ قمؿر و سمـ 

اجلد زم قمـ ظمزیؿي سمـ صموسمً إٓ اسمـ موضمي ومعـ هلل مقؿقن قمـ أب قمبد ا

سمـ مقؿقن قمـ ظمزیؿي  ف قمـ إسمراهقؿ اًمتقؿل قمـ قمؿروؾمػقون قمـ أسمق

ضمعؾ »: أن ؾمقدكو ظمزیؿي سمـ صموسمً إكصوري ذا اًمشفودشملم ىمول

اًمسوئؾ  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ًمؾؿسوومر صمالصمو وًمق مههلل ا صغمهلل رؾمقل ا

 .شمسلًمتف جلعؾفو مخسو قمغم

ر هذه روایي اسمـ موضمي وذم روایي ٕب داؤد وذم روایي معوين أصمور ٕب ضمعػ

 .وًمقاؾمتزد كوه ًمزادكو: وذم روایي ًمؾبقفؼل ىمول

شمعومٰم قمؾقف وؾمؾؿ أكف ضمعؾ هلل ا قمـ اًمـبل صغم: قمـد اًمطحووي ىوذم أظمر

اخلػلم ًمؾؿسوومر صمالصمي أیوم وًمقوًمقفـ وًمؾؿؼقؿ یقمو وًمقؾي  اعمسح قمغم

 .وًمق أـمـى ًمف اًمسوئؾ ذم مسلًمتف ًمزاده

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


 

 
 

 83 سد املشارع فى الرد على من يقول إن الدين يستغنى عن الشارع 
 

 .مسلًمتف جلعؾف مخسو ًمقميض اًمسوئؾ ذمهلل وأیؿ ا: وذم روایي أظمري ًمؾبقفؼل

يمؾ رواشمف صمؼوت أضمّؾي ٓضمرم أن  هذا احلدیٌ صحقح اإلؾمـود سمال ؿمبفي،

هذا طمدیٌ طمسـ صحقح وأیضو : ىمول اإلموم اًمؽممذي سمعد مورواه

 .كؼؾ قمـ إموم اًمشلن حیل سمـ معلم أن احلدیٌ صحقح

وهق وإن مل یذيمر اًمزیودة ومنكام اعمخرج اعمخرج واًمطریؼ اًمطریؼ طمقٌ ىمول 

كو ؾمعقد سمـ مرسوق قمـ إسمراهقؿ اًمتقؿل، قمـ قمؿر و سمـ  ىمتقبي طمدصمـو

شمعومٰم هلل اجلدزم، قمـ ظمزیؿي سمـ صموسمً ريض اهلل مقؿقن، قمـ أب قمبد ا

شمعومٰم قمؾقف وؾمؾؿ وىمد أـمول اإلموم اسمـ دىمقؼ هلل ا قمـف، قمـ اًمـبل صغم

 شاإلعموم»ذم يمتوسمف  اًمعقد اًمؽالم ذم شمؼقیي هذا احلدیٌ واًمذب قمـف

 .یؾعل ذم كصى اًمرأیي ومراضمعف إن ؿمئًصمره اإلموم اًمزأو

هذا احلدیٌ اًمصحقح كص سیح ذم شمػقیض إطمؽوم إًمقف واظمتقوره : أىمقل

هلل شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ وإٓ مل یسع اًمؼوئؾ ىمقًمف طموًمػًو وأیؿ اهلل ا صغم

سمغػم  كاًمسوئؾ جلعؾف مخسو واجلزم سموخلصقص هفـو ٓیتلشم ًمقمه

خلوص سمتخقػم خمصقص هذا ا ضمزم سموًمعؿقم إذ مل یرصح سموًمـسبي إمم

 ومنكام مـشوء اجلزم مـ طمقٌ أن ظمزیؿي قمؾؿ أن إطمؽوم مػقضي إمم

 .آًمف أومضؾ اًمصالة واًمسالم اًمـبل قمؾقف و قمغم
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موًمؽ و أمحد واًمبخوري و مسؾؿ  ىرو[ احلدیٌ اخلومس وإرسمعقن]

شمعومم هلل ا صغمهلل واًمـسوئل واسمـ موضمي قمـ أب هریرة، ىمول رؾمقل ا

أمتل ٕمرهتؿ سموًمسقاك قمـد يمؾ  أؿمؼ قمغمًمق ٓ أن »: قمؾقف وؾمؾؿ

 .شصالة

 .ىموًمف ذم اًمتقسػم وهمػمه. ىمول اًمعؾامء هذا احلدیٌ متقاشمر

شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ هلل ا أمحد واًمـسوئل قمـف سمسـد صحقح أن اًمـبل صغم ىورو

أمتل ٕمرهتؿ سموًمسقاك قمـد يمؾ صالة  ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم»: ىمول

 .شسمقضقء ومع يمؾ وضقء سمسقاك

أي أب )موًمؽ واًمشوومعل واًمبقفؼل قمـف [ س وإرسمعقناحلدیٌ اًمسود]

واًمطؼماين ذم إوؾمط قمـ أمػم اعمممـلم ( شمعومٰم قمـفهلل هریرة ريض ا

: شمعومم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا صغمهلل قمكّم سمسـد طمسـ، ىمول رؾمقل ا اعمقمم

 .شءأمتل ٕمرهتؿ سموًمسقاك مع يمؾ وضق ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم»

قمؾقؽؿ :شمعومم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا ىمول صغم[ احلدیٌ اًمسوسمع وإرسمعقن]

عمّو أشموين ضمؼمیؾ أوصوين  سموًمسقاك ومنكف مطفرة ًمؾػؿ مرضوة ًمؾرب،

أمتل وًمق ٓ أيّن  سموًمسقاك طمتل ًمؼد ظمشقً أن یػرضف قمكّم و قمغم

 .أمتل ًمػرضتف قمؾقفؿ أظموف أن أؿمؼ قمغم
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 .شمعومم قمـفهلل اسمـ موضمي قمـ أب أمومي ريض ا

 .بقـو وقمؾقف اًمصالة واًمتسؾقؿك ضمؼمیؾ إملم قمغم هفـو أؾمـد آومؽماض إمم

اًمطؼماين واًمبزار واًمدار ىمطـل واحلويمؿ قمـ [ احلدیٌ اًمثومـ وإرسمعقن]

هلل ا صغمهلل ىمول رؾمقل ا: شمعومم قمـفهلل قمبوس سمـ قمبد اعمطؾى ريض ا

أمتل ًمػرضً قمؾقفؿ اًمسقاك  ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم: شمعومٰم قمؾقف وؾمؾؿ

 .شءاًمقضق يمام ومرضً قمؾقفؿ»( زاد همػم اًمدار ىمطـل)قمـد يمؾ صالة 

قمـ اًمقضقء ومرضً قمؾقفؿ  كطمت»شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ هلل ا هفـو ىمول صغم

  شءاًمقضق

شمعومم قمؾقف هلل ا ىمول صغم[ احلدیٌ اًمتوؾمع وإرسمعقن،واخلؿسقن]

أمتل ٕمرهتؿ سموًمسقاك واًمطقى قمـد يمؾ  ًمق ٓ أن اؿمؼ قمغم: وؾمؾؿ

 .صالة

قمـفام سمسـد شمعومم هلل سمـ قمؿروريض اهلل أسمق كعقؿ ذم يمتوب اًمسقاك قمـ قمبد ا

 .طمسـ و ؾمعقد سمـ مـصقر ذم ؾمــف قمـ مؽحقل مرؾمال

 .هفـو زاد ومرضقي اًمطقى
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ًمق ٓ أن أؿمؼ : شمعومم قمؾقف وؾمؾؿهلل ا ىمول صغم[ احلدیٌ احلودي واخلؿسقن]

 .أمتل ٕمرهتؿ أن یستويمقا سموٕؾمحور قمغم

 اًمخ. شمعومم قمـفامهلل سمـ قمؿر ريض اهلل أسمق كعقؿ ذم اًمسقاك قمـ قمبد ا

ظمر مـ شمـوىمض معومؾي اًمدیقسمـدیي مع ىمدوهتؿ ومع همػمهؿ، وهوك أكؿقذضمو آ

 مميمدا شحتذیر اًمـوس»هذا إموم اًمدیقسمـدیي ىموؾمؿ اًمـوكقشمقی یؼقل ومی 

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ  ؿفعمو زقمؿف أّوٓ مـ أكف ٓومضقؾي ومی ظمت

آظمر اًمزمون وأن اقمتؼوده ظموشمؿ اًمـبلم هبذا اعمعـی  ًمؾـبقة سمؿعـی أكف كبّی 

 :يمام یؾی صفهق ختّقؾ اًمعقام أی اجلفؾي وك إكام

عىاو كي خيبل ييٍ تى رسىل صهعى كب خبتى هىَب ببيٍ يعُي » 

هي كه آپ كب سيبَه اَبيبء سببك كي سيبَي كي بعد اور آپ 

سب ييٍ آخز َبي هيٍ يگز اهم فهى پز روشٍ هى گب كه تمدو 

 شو تأخز سيبَه ييٍ ببنذات كچه فضيهت َهيٍ

 كػس اًمؽتوب، وهق اًمؼوئؾ ذم

اگز ببنفزض بعد سيبَه َبىي بهي كىئي َبي پيدا هى تى پهز )

بهي خبتًيت يحًدي ييٍ كچه فزق َه آئي گب چه جبئيكه آپ 

كي يعبصزكسي اور سييٍ ييٍ يب فزض كيجئي اسي سييٍ 
 .(ييٍ كىئي اورَبي تجىيش كيب جبئي
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سيبَي ببنفزض آپ كي )وهق اًمذي زقمؿ ذم اًمؽتوب اعمذيمقرمو كصف ،  

بدستىر  كهيٍ اور كىئي َبي هى جب بهي آپ كب خبتى هىَب ييٍ

  .(ببلي رهتب هي

ؾ اًمعقام أن يمقكف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ظموشمؿ اًمـبلم یعـل إكام سمتخقّ 

أن زمـف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سمعد زمـ إكبقوء اًمسوسمؼلم  كسمؿعـ

ضمكم قمـد أهؾ اًمػفؿ  وأكف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ آظمر اًمـبلم ًمؽـف

: صال، صمؿ زقمؿ مو شمرمجتف سموًمعرسمقيأر اًمزمـ أكف ٓومضؾ ذم شمؼدم و شملظّم 

ًمق طمدث سمعده صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ كبل ضمدید مل ُیؾ ذًمؽ 

سمخومتقتف ومضال أن یػرض كبل آظمر معوس ًمف ذم أرض همػم أرضف 

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ أو ذم كػس أرضف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف 

وؾمؾؿ وادقمل أیضو مومعـوه سموًمعرسمقي ًمق طمدث ذم زمـف صؾی اهلل 

 .شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ كبل همػمه ذم مؽون موشمبؼل ظمومتقتف سمحوهلو

صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ إًمی أن  شمفومضی یمید مو زقمؿف ویـؽر ظمتؿ كبق

ذا يموكً ذات اًمـبی اعمبوريمي مقصقومي سموًمـبقة نوم: .... صفىمول مو ك

سموًمعرض، صمبً أكف [ سموًمـبقة]كبقوء مقصقملم ئر إسموًمذات ويمون ؾمو

 ؼفكبقوء ومی طمصؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ واًمد معـقی وؾموئر إ

الـَّبِيُّ ﴿  :إذا كظرت ومی ىمقًمف شمعوًمی[ إًمی أن ىمول]أوٓد معـقیقن ًمف، 
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ََ ِمْن َأْكُػِسِفمْ 
ِ ﴾َأْوََل بِادُْْمِمـ

(1)
 ﴾َأْكُػِسِفمْ ِمْن ﴿سمعد اعمالطمظي ًمؾصؾي  

ًمقس  تفومقثبً أن ًمرؾمقل اهلل صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ىمرسمو مـ أم

ىمرب، وإن يمون إومم سمؿعـی هلؿ مـ أكػسفؿ، ٕكوٕومم سمؿعـی إ

ىمرسمقي جیقز أن ٕ مر، ٕكوطمى أو إومم سموًمترصف ًمزم كػس إإ

 ۔تفكاك ۔وًمقیي سموًمترصف وٓ جیقز اًمعؽسطمبقي وإشمؽقن ؾمببو ًمأل

أهیو اًمـوفمر ىمد ضمعؾً سمؿرأی مـؽ هذه اًمـؼقل وٓ أفمـ أكف ُیػی قمؾقؽ مو 

ومقفو مـ اًمتعورض كػقو وإصمبوشمو وإىمرارا وإكؽورا، اكظر يمقػ ضمحد سمختؿ 

كبقوء ويمقػ ضمعؾ اقمتؼود ظمتؿ اًمـبقة اًمذی اًمـبقة ويمقػ يمػر سمآظمر إ

مـ ًمدن اًمصحوسمي إًمی یقمـو هذا، اقمتؼود اجلفؾي اًمعقام  إمي تفشمقارصم

: ويمقػ ضموء سموعمحول سمجؿع اًمضدیـ طمقٌ ضمّقز ظمومتلم إذ یؼقل

ًمقطمدث سمعده صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ كبی ضمدید مل ُیؾ ذًمؽ »

 .اًمخ شتفسمخومتق

ًمقطمدث ومی زمـف صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف »: ویؽرره ویرّص قمؾقف إذ یؼقل

 .شسمحوهلو تفومی مؽون مو شمبؼی ظمومتقوؾمؾؿ كبی همػمه 

                                                        

 [6: األحزاب ] . (1)
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صمؿ أىمر هق كػسف سمؾزوم اخلومتقي اًمزموكقي وسملن هذا اعمعـی متقاشمر 

وسملهنوكعؼد اإلمجوع قمؾقف وأىمر سملن مـؽره يموومر يمام يمػر مـؽر اًمتقاشمر ومی 

أقمداد اًمريمعوت وأـمول اعمؼول طمتی ىمول ومی ضؿـ شمؼریره اًمػوؾمد 

ومی هذه : .....معّرسمو  صفًمقف أطمد مو كإ ؼفویؾ أیي إًمی معـی مل یسبلًمت

اًمصقرة شمثبً ظمومتقي سمقضمف أطمسـ وٓ شمػؾً اخلومتقي اًمزموكقي مـ 

.....یدی إ
 (1)

.  

 سمقضمف اخلومتقي شمثبً اًمصقرة هذه ذم :ىمقًمف سموًمتـوىمض قمؾقف واًمشوهد

 سمؾزوم وإىمراره اكتفك، .مـ إیدي اًمزموكقي اخلومتقي شمػؾً وٓ أطمسـ

 .قمؾقف اإلمجوع اكعؼد سملكف وإىمراره متقاشمر وأكف اًمزموكقي اخلومتقي

 اإلكؽور ذم ومتودى أوٓ أكؽره اًمذي ًمؾؿعـك إىمرار شمرى يمام وهق

 اعمؾؽ مـ قمؾقف ؾمؾط إىمرار إضمبوري وًمؽـف اجلفؾي، معتؼد وضمعؾف

ب هق ًمقؽقن اجلبور،  سمالطمؼ اعمؼوًمي ًمسوسمؼ واعمبطؾ سمـػسف، ًمـػسف اعمؽذِّ

 ىمد اهلل إن :وؾمؾؿ قمؾقف شمعوًمی اهلل صؾی اًمـبل وشمصدیؼو ًمؼقل ىموًمتف،

احلجر،  ًمػقف اعمؾؼؿ هق وًمقؽقن .اًمػوضمر سموًمرضمؾ اًمدیـ هذا یمید

 شملویال، ًمقس سمف أشمك مو وأن ًمؾؼرآن، ًمتحریػف مبقـي ًمؾـوس وًمقجعؾ

 وأكف جموزا، طمؼقؼي وٓشاخلوشمؿ»معـك ًمقس زقمؿف اًمذي اعمعـك ٕن

                                                        

 [15معّربا ص] . (1)
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 اًمتلویؾ حمؾ همػم ذم اًمتلویؾ اًمعؾامء ردّ  وىمدیام سمتلویؾ، وًمقس حتقیؾ

 اًمذي ذاسمف فمـؽ ومام شمؽػػمه، رمقه وأوضمبقا سمؾ ىموئؾف قمـ یؼبؾقه ومل

 مـ قمؾقف معًمؿجوا اعمتقاشمر اعمعـك وأكؽر مقاضعف، قمـ اًمؽؾؿ طمّرف

 واإلمجوع؟ سموًمتقاشمر مؼر كػسف وهق هذا، یقمـو إًمی ًمدن اًمصحوسمي

 ویزیح یؽشػ اًمشبفي، ضمّقد يمالم هفـو رسه ىمدس اًمغزازم وًمإلموم

 أن سملس ٓ اعمبطؾلم، اكتحول ویبطؾ اًمزائغلم، زیغ ویدومع اًمریبي،

 ذم اًمراسمع اًمبوب حتً ىموئال ذا ومفق هق .وموئدة قمـ ُیؾق ٓ ومنكف كذيمره

 :اًمػرق مـ شمؽػػمه جیى مـ سمقون

ح ّأٓ :اًمسودؾمي اًمرشمبي»  أمرا أیضو ذب  ّ یؽ وٓ سموًمتؽذیى یرصِّ

 قمؾؿ مو وًمؽـ یـؽر اًمدیـ، أصقل مـ سموًمتقاشمر اًمؼطع قمؾی معؾقمو

 وملمو اإلمجوع، إٓ ًمصحتف مدرك ومال ّرد،ًمؿجا سموإلمجوع صحتف

 ىموـمعي طمّجي اإلمجوع يمقن إذ أكؽر مثال يموًمـظوم ًمف؛ یشفد ومال -اًمتقاشمر

 اإلمجوع أهؾ قمؾی اخلطن اؾمتحوًمي قمؾی ل  ّ ید ًمقس :وىمول أصؾف ذم

 مو ل  ّ ومؽ اًمتلویؾ، حیتؿؾ ٓ متقاشمر ذقمّل  ىموـمع وٓ قمؼكمّ  دًمقؾ

هذا  ىمقًمف ذم وهق سمزقمؿف، ممّول وأیوت إظمبور مـ سمف ُیستشفد

 قمؾقف أمجع مو أن قمؾی إمجوقمفؿ كعؾؿ ومنكو اًمتوسمعلم، إلمجوع ظمورق

 وظمرق اإلمجوع ومؼد أكؽر ظمالومف، یؿؽـ ٓ سمف مؼطقع طمّؼ  اًمصحوسمي
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 ؿمـقعي، أمقر إمم إكجر - اًمبوب هذا ومتح ًمق :[ىمول أن إًمی] .اإلمجوع

اهلل  صؾی حمؿد كبقـو سمعد رؾمقل ُیبعٌ أن جیقز :ىمول ًمق ىموئال أن وهق

 قمـد ذًمؽ اؾمتحوًمي ومستـدُ  شمؽػػمه ذم اًمتقىمػ ومقبعد - وؾمؾؿ قمؾقف

 ومقف كؼؾ ومو حیقؾف، اًمعؼؾ ٓ نّ  ومن حموًمي؛ ٓ اإلمجوع مـ ُیستؿد اًمبحٌ

 ومال» -اًمـبقلم وظموشمؿ» :شمعوًمی ىمقًمف ومـ شسمعدي كبّل  ٓ»ىمقًمف  مـ

 اًمعزم أوزم سمف أراد شاًمـبلم ظموشمؿ :«شملویؾف ومقؼقل قمـ اًمؼوئؾ هذا یعجز

 اؾمتحوًمتف شمّدقمی أن یؿؽـ ٓ وأمثوًمف ومفذا  ]ىمول أن إمم [اًمرؾمؾ مـ

 سمنطمتامٓت ىمضقـو اًمتشبقف فمقاهر شملویؾ ذم ومنكو اًمؾػظ؛ جمرد طمقٌ مـ

 هذا قمؾی اًمردّ  ًمؾـصقص، وًمؽـ مبطال ذًمؽ یؽـ ومل هذه مـ أسمعد

 أطمقاًمف ىمرائـ ومـ اًمؾػظ هذا مـ سموإلمجوع ومفؿً إمي ن  ّ أ اًمؼوئؾ

 شملویؾ ومقف ًمقس وأكف أسمدا، رؾمقل أسمدا وقمدم سمعده كبّل  قمدمَ  أومَفؿَ  أكف

.ًمإلمجوع إٓمـؽرا یؽقن ٓ هذا ومؿـؽر ختصقص، وٓ
 (1)

وهؾ هذا  

إٓ مجع سملم اًمـػی واإلصمبوت واإلىمرار واإلكؽور، ومع ذًمؽ ىموؾمؿ 

اًمـوكقشمقی هذا قمـد اًمدیقسمـدیي أطمد أئؿي اًمدیـ وىموؾمؿ اًمعؾقم 

واخلػمات، أمو اًمؼودیوكی ومفق قمـدهؿ يموومر وهق طمؼو يموومر قمـدكو 

ؾمقس هذا اعمعتؼد لهذا مـ اًمؽػر وشم "ىموؾمؿ"معوذ أهؾ اًمسـي، وعمو 

                                                        

 .(لؾغزايل اإلطتؼاد يف كتاب اإلقتصاد من مؾتؼطا) . (1)
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مؾ طمؼ لون يمالمهو يموومران ومتئقّ ؾؼودیوكی طمظ واومر، ومفام ؾماًمبوـمؾ ًم

 .مؾلاًمت

ًمؽ هفـو  تفهذا وٓ یػقشمـی أن أكبفؽ قمؾی مو ومی آظمر مؼوًمف اًمذی كؼؾ

اًمؼوئؾ قمؾی اعمـع مـ أن [ واًمدیقسمـدیي مـفؿ]مـ هدم ًمبـقون اًمقهوسمقي 

یعتؼد اًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ طمورضا وكوفمرا أومترصومو 

ن يمؾ ذًمؽ قمـد اًمقهوسمقي ذك نومضال قمـ أن یؽقن أوًمی سموًمترصف، وم

د وهق ىمد أىمّر سمؽؾ ذًمؽ ًمؾـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ سمعد مو ضمح

سموًمـبی صؾی اهلل شمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ ومی ضؿـ ضمحقده سمؽقكف صؾی اهلل 

كبقوء طمقٌ ضمعؾفؿ كبقوء سمؾ ضمحد سمسوئر إشمعوًمی قمؾقف وؾمؾؿ آظمر إ

مقصقوملم سموًمـبقة سموًمعرض وأكً ظمبػم أن اعمقصقف سموًمعرض ًمقس 

احلريمي ومو هق  ضفطمؼقؼي، يموجلوًمس ومی اًمسػقـي یعر سمفمتصػو 

تصػ سموحلريمي طمؼقؼي اًمسػقـي وهبذا اًمتؼریر سمؿتحرك طمؼقؼي إكام اعم

حیصؾ ًمؽؾ أطمد أن یعؾؿ أن اًمقهوسمقي دیـ اًمتـوىمض ومؾقس ًمؾقهوسمقي 

 ۔واهلل اهلودی إًمی ؾمقاء اًمرصاط  ۔قمؾی ؿمیء ىمرار

 مـ كعتؼده عمو وشملیقد ًمـو ظمػم ومقف سمؾ ضػم مـ شمـوىمضفؿ مـ قمؾقـو ومو

 ـموقمي ـموقمتف وأن سموىمقي طمرمتف وأن طمل وؾمؾؿ قمؾقف شمعومم اهلل صغم أكف

 إٓ مسمفر وسملم سمقـفؿ مو یصؾقن ٓ اًمـوس وأن اهلل معصقي ومعصقتف اهلل
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 اهلل وأن ؾمقاه، ؾمبى وٓ همػمه ـمریؼ ٕطمد ًمقس اًمرؾمقل، سمقاؾمطي

 ىمد يمام وسمقوكف وإظمبوره یفكفو أمره ذم كػسف مؼوم أىمومف وشمعومم ؾمبحوكف

 شمقؿقي اسمـ يمالم یعطقف يمام ًمألطمؽوم ؿمورع أكف هق شمقؿقي اسمـ قمـ ؾمبؼ

 ؾموئر مـ اعمممـلم إمم وأطمى أكػسفؿ مـ اعمممـلم إمم أىمرب وأكف

 أومم وأكف اعمممـلم إمم أىمرب وىمقًمف .سموًمترصف أومم وأكف اخلؾؼ

ر  َ ت وكوفمر طمورض سملكف یشعر سموًمترصف  يمالم ذم اًمقاًمد طمدیٌ ذيمِّ

 قمومي ًمأُلّمي ومرب مػقض أكف يمالمف مـ ًمؽ حیصؾ اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ

 اعمحدث قمبداحلؼ اعمحؼؼ اًمشقخ أومود يمام ظموصي، احلؼ وًمطالب

 وٓیي وؾمؾؿ قمؾقف شمعومم اهلل صغم ًمف وأن ،»اًمسبؾ أىمرب« ذم اًمدهؾقي

 طمؽوه عمو شملیقد یشعر مل طمقٌ مـ مـف وهذا اعمممـلم، مجقع قمغم

 مـ»ىمقًمف مـ اًمتسؽمي قمبداهلل سمـ ؾمفؾ ؾمقدكو قمـ»اًمؾدكقي اعمقاهى«ذم

 یذوق ٓ مؾؽف، ذم كػسف ویر أطمقاًمف، مجقع ذم قمؾقف اًمرؾمقل وٓیي یر مل

 وإؾمامقمقؾ شمقؿقي اسمـ قمـ أؾمؾػـو ممو واضحو هذا ويمون.»ؾمـً طمالوة

 ؿمورقمو وؾمؾؿ قمؾقف شمعومم اهلل صغم ويمقكف .اًمـوكقشمقي وىموؾمؿ اًمدهؾقي

 إموم قمـ وسمعده شمقؿقي اسمـ قمـ أؾمؾػـو مو ظمالل مـ ضمؾقو واضحو يمون

 هذا ذم اًمؽالم كشبع أن أطمببـو وًمؽـ .اًمدهؾقي إؾمامقمبؾ اًمقهوسمقي

 وسمف» واًمعغم إمـ«مـ اإلطمؽوم همویي ذم سمؽالم ضمئـو وًمذًمؽ اعمرام،
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 شمعومم اهلل صغم متوسمعتف قمـ ٕطمد حمقد وٓ إًمقف حیتوضمقن اًمـوس أن صمبً

ع يمقػ وؾمؾؿ، قمؾقف  إمم سموىمقي يمرؾموًمتف وأطمؽومف ًمألطمؽوم، وهقاعمنمِّ

 .أقمؾؿ وشمعومم ؾمبحوكف واهلل اًمؼقوم، یقم

 وصحبف آًمف قمؾی و اًمعؾؿ، اًمػرد حمؿد ؾمقدكو قمؾی شمعوًمی اهلل وصؾی

 .اًمدیـ یقم إمم سمنطمسون ومـ شمبعفؿ اًمتوسمعلم وؾموئر اًمظؾؿ، مصوسمقح

 

 برقؿه وأمر بػؿه قاله

 له غػر اْلزمري الؼادري رضا أخَت ِمؿد

 ه ٦٦٩١ اعمظػر صػر ٦٦
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